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Abstrakt  
Bakgrund: Akuta krampanfall drabbar många människor, både nationellt och internationellt. 

Detta behandlas i första hand med Bensodiazepiner, såsom Diazepam och Midazolam. 

Sveriges prehospitala behandlingsriktlinjer skiljer sig åt vid behandling av akuta krampanfall. 

Region Halland förnyade behandlingsriktlinjerna år 2011 och införde intranasal 

administrering av Midazolam Syfte: Att sammanställa behandlingsriktlinjerna angående 

medicinsk behandling vid kramper prehospitalt i Sverige samt kartlägga användandet av 

bensodiazepiner vid kramper prehospitalt i Region Halland. Metod: En kvantitativ 

registerstudie med en retrospektiv design användes. En sammanställning av Sveriges 

prehospitala behandlingsriktlinjer för medicinsk behandling av kramper utfördes. Chi-Två 

samt Fishers exakta test användes vid analysen av den insamlade datan från 127 

ambulansjournaler i Region Halland. Resultat: Sammanställningen av Sveriges prehospitala 

behandlingsriktlinjer vid kramper visade att behandlingsriktlinjerna skiljer sig åt nationellt. 

Resultatet från kartläggningen av användandet med bensodiazepiner vid kramper prehospitalt 

i Region Halland visade att Diazepam var det vanligast använda läkemedlet samt att det fanns 

en signifikant skillnad i behandlingen med Diazepam rektalt relaterat till patientens ålder. 

Flertalet patienter som hade behandlats med Midazolam intranasalt behövde kompletterande 

behandling med Diazepam intravenöst. Slutsats: Behandlingsriktlinjerna för kramper 

prehospitalt skiljer sig åt nationellt. Diazepam var det vanligast använda läkemedlet samt en 

bristfällig följsamhet till behandlingsriktlinjerna framkom i Region Halland. Mer forskning 

behövs avseende ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att behandla pågående kramper 

prehospitalt för ge patienterna möjlighet till en god omvårdnad på ett säkert sätt. 
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Abstract 

Background: Acute seizures affects a large number of people both nationally and 

internationally. Seizures are primarily treated with benzodiazepines, such as Diazepam and 

Midazolam. Sweden's prehospital treatment guidelines differ in the treatment of acute 

seizures. Region Halland renewed the treatment guidelines in 2011 and introduced intranasal 

administration of Midazolam. Objective: To compile the treatment guidelines for medical 

treatment in prehospital seizures in Sweden and to survey the use of benzodiazepines in 

prehospital seizures in Region Halland. Method: A quantitative register study with a 

retrospective design was used. A compilation of Sweden's prehospital treatment guidelines 

was performed. Chi-Two and Fishers exact test are used in the analysis of the collected data 

from 127 ambulance journals in Region Halland.  Results: The compilation of Swedish 

prehospital treatment guidelines for seizures showed that the treatment guidelines differ 

nationally. The survey of the use of benzodiazepines in prehospital seizures in Region 

Halland showed that Diazepam was the most commonly used drug, and that there was a 

significant difference in treatment with Diazepam rectally related to the age of the patient. 

Most patients treated with Midazolam intranasally needed additional therapy with Diazepam 

intravenously. Conclusion: The prehospital treatment guidelines for seizures differs 

nationally. Diazepam was the most commonly used drug and the compliance with the 

treatment guidelines is inadequate in Region Halland. More research is needed regarding from 

the ambulance nurse's experiences of treating ongoing prehospital seizures in order to provide 

patients with proper care in a safe way. 
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Bakgrund  

Ett krampanfall tillkommer på grund av en onormal elektrisk aktivitet i en eller flera grupper 

av neuroner i hjärnan. De underliggande orsakerna till detta är inte helt klarlagda men en 

person kan drabbas av ett krampanfall av flertalet olika orsaker, exempelvis stroke, trauma 

mot huvudet, intoxikation, hypoxi, hypoglykemi samt infektioner. En person med 

återkommande kramper får diagnosen epilepsi, så länge anledningen till kramperna inte är av 

undvikbara saker, exempelvis abstinens (Sanders, 2012, s. 785). Internationellt förklarar 

World Health Organisation (WHO) att epilepsi är ett folkhälsoproblem eftersom det utgör ett 

hinder för drabbade personer genom minskad möjlighet att ta körkort och åta sig vissa former 

av arbeten. I Kina och i Indien anses epilepsi vara ett skäl till att förbjuda äktenskap (WHO, 

2016). Svenska epilepsiförbundet (2017) beskriver att det idag finns minst 60 000 personer i 

Sverige med diagnosen epilepsi samt att personer med epilepsi omges av många felaktiga 

fördomar och föreställningar. Enligt socialstyrelsen (2016) insjuknar cirka 5000 personer 

årligen av epilepsi.  

Ett primärt generaliserat krampanfall är det vanligaste anfallet och kallas tonisk-kloniskt 

anfall. Det börjar med en generell tonisk kramp vilket gör att patienten faller omkull, krampar 

i armar och ben samt ofta blir cyanotisk. Detta övergår till kloniska ryckningar vilket efter ett 

tag upphör och patienten blir slapp och går in i en postiktal fas där han eller hon är mycket slö 

eller förvirrad (Bolander & Svensson, 2016, s. 373). Bensodiazepiner är förstahandsvalet vid 

akut behandling av pågående kramper (Boon et al., 2010). De vanligast använda 

bensodiazepinerna för kramper är Midazolam och Diazepam och det finns ett antal olika 

administrationssätt såsom intravenöst, intramuskulärt, intranasalt, bukalt och rektalt (Leppik 

& Patel, 2015). Midazolam har en kort durationstid med en sederande, ångestdämpande samt 

muskelrelaxerande effekt. Det absorberas snabbt och fullständigt i muskelvävnaden med en 

maximal plasmakoncentration inom 30 minuter (FASS, 2016). Midazolam har en unik kemisk 

struktur som är vattenlöslig och har därför ett bra upptag i slemhinnor, exempelvis nasalt eller 

bukalt, som är mellan tandkött och kinden. Inne i  kroppen ändras strukturen och läkemedlet 

blir fettlösligt. Detta gör att det lätt kan diffundera in i blod-hjärnbarriären. Nässlemhinnan är 

försedd med en riklig tillförsel av blod över en förhållandevis stor yta. Detta är gynnsamt för 

läkemedelsupptaget (Pires, Fortuna, Alves & Falcao, 2009). Midazolam har en halveringstid 

på 1,5 - 2,5 timmar  till skillnad från Diazepam som har en exceptionellt lång halveringstid, 

10 till 100 timmar (FASS, 2012). Diazepam är fettlösligt vilket gör att det bör undvikas att 
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ges intramuskulärt och rekommenderas att ges intravenöst eller rektalt (Styrwoldt & 

Hybinette, 2016 s. 535).  

Intranasal administration med Midazolam ger en snabb maximal koncentration i kroppen och 

ger minst två gånger snabbare effekt än givet intramuskulärt. Det är fördelaktigt för patienten 

med en snabb läkemedelseffekt. Intranasal behandling har även en signifikant fördel mot 

intravenös administrering av Diazepam då etablering av en intravenös infart kan vara svår att 

få på plats och är mer tidskrävande (Hashemieh, Javadzadeh, Saneifard & Sheibani, 2012; 

Wermeling, Miller, Archer, Manaligod & Rudy, 2001). Enligt LaMont, McDonough, 

McMonagle, Tsung-Ming & Van Shura (2008) hävs dock krampanfallet lika snabbt med 

midazolam intranasalt som intramuskulärt (a.a). Intranasal behandling kan misslyckas på 

grund av en försvårad administration, vilket kan bero på kraftiga huvudrörelser samt en 

ineffektiv teknik (Scheepers, Scheepers, Clarke, Comish, & Ibitoye, 2000).  

Internationell forskning har visat på att det finns en statistisk signifikans i skillnaden av 

behandling med Midazolam intranasalt och Diazepam rektalt där fler patienter har svarat 

bättre på den intranasala behandlingen (Kyrkou, Harbord, Kyrkou, Kay & Coulthard, 2006; 

Fisgin et al., 2002). Dock skriver Tatum (2002) att majoriteten av patienterna tyckte att rektal 

administrering av Diazepam var ett bra alternativ för snabb behandling av kramper. Rektal 

administrering av Diazepam används i stor utsträckning i framför allt USA då detta är det 

enda godkända alternativet för prehospitalt bruk (Wait et al., 2013). Det finns en fördel att 

behandla kramper med intranasal administrering av Midazolam jämfört med andra 

behandlingsalternativ av bensodiazepiner då integriteten bevaras hos patienten, samt att det är 

lättare att använda intranasal administrering hos patienter som har begränsad rörlighet och 

sitter i rullstol (Kyrkou et al., 2006). Detta har börjat uppmärksammas i Sverige. Sveriges 

Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan, SLAS, publicerade under 2002 framtagna 

behandlingsriktlinjer för prehospital sjukvård i Sverige. Riktlinjerna grundar sig på ett arbete 

där ett tiotal ambulansstationer deltog under mitten av 90-talet. Riktlinjerna reviderades under 

2005. I deras senaste utgåva 2011 förespråkas endast behandling med Diazepam intravenöst 

som 1:a hands alternativ vid kramper, och rektal administrering som 2:a hands alternativ 

(SLAS, 2011).  
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I ett led att följa utvecklingen har ambulanssjukvården i Region Halland sedan några år 

tillbaka valt att införa intranasal administrering av läkemedlet Midazolam som förstahandsval 

i behandlingsriktlinjerna vid pågående krampanfall prehospitalt. Enligt Region Hallands 

prehospitala behandlingsriktlinjer för behandling av pågående kramper ska Midazolam 

injektionsvätska 5 mg/ml, 0,2 mg/kg administreras intranasalt (max 2 ml) fördelat i båda 

näsborrarna. Vid utebliven effekt kan Diazepam injektionsvätska övervägas intravenöst 5 

mg/ml, 1 - 2 ml som 2:a handsval, alternativt Diazepam rektallösning 5 mg/ml, 2 ml om fri 

venväg saknas. I samband med införandet skapades ett informationsdokument om 

handhavandet av Midazolam intranasalt i Region Halland som säger att intranasal 

administrering är mer etiskt accepterat jämfört med rektal administrering och enkelt att 

hantera. Däremot kan det vara svårt att veta hur mycket av läkemedlet kroppen har tagit upp 

på grund av möjligheten att det rinner ut och en risk för överdosering finns 

(Ambulanssjukvården Region Halland, 2016; Region Halland, 2016). Behandlingsriktlinjerna 

är framtagna för att tillsammans med Rapid Emergency Triage and Treatment System 

(RETTS) ge patienten en god bedömning samt omvårdnad. RETTS används för att ge en 

snabbare och säkrare handläggning av patienterna samt en ökad precision i bedömningen av 

patienternas tillstånd. Inom RETTS finns samlade ESS-koder (Emergency symptoms and 

signs) som är uppbyggda efter en statistisk klassifikation och sammanställning av olika 

diagnoskoder. Kramper har ESS-koden nio och utifrån vitalparametrar samt symtom blir 

patienten antingen grön, gul, orange eller röd på prioriteringsskalan (Widgren, 2012, s. 6, 68). 

Ambulanssjuksköterskor ska självständigt kunna besluta om administrering och utvärdera 

farmakologisk behandling, samt bevara patientens integritet. Patientens integritet innefattar 

den personliga sfären och innebär att patienten måste ge sin tillåtelse till de fysiska ingreppen 

som utförs. Då det inom ambulanssjukvården ibland måste göras ett ingrepp på en medvetslös 

person för att rädda livet på denne uppstår det situationer när den fysiska integriteten hotas. 

Viktigt är då att ambulanssjuksköterskor skapar ett skyddat vårdrum kring patienten för att 

minska utsattheten och främja integriteten (Sandman & Bremer, 2016, s. 30). Campeaus 

(2008) interaktionsteori belyser att ambulanssjuksköterskor inte har någon förutbestämd 

arbetsmiljö utan måste acceptera platsen patienten befinner sig i som sitt arbetsområde. 

Ambulanssjuksköterskor ska också kunna anpassa sig själv och miljön runt patienten utifrån 

förutsättningarna för att skapa ett säkert och tryggt vårdrum för patienten. Bremer och 

Wireklint-Sundström (2014, s. 30) menar att vård på offentliga platser medför ett 

utelämnande av patienten till andra människors synpunkter, handlingar och värderingar. 
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Arbetet med att skydda patientens integritet försvåras när andra personer är närvarande (a.a). 

Rektal administrering anses i akuta situationer problematisk samt ej socialt accepterad, 

speciellt ibland vuxna då den associeras med en negativ social effekt exempelvis pinsamhet, 

social rädsla, skam och stigmatisering (Scheepers et al., 2000; Wait et al., 2013). Enligt 

kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor, 2012) ska ett etiskt förhållningssätt tillämpas samt att kunna 

identifiera riskfyllda miljöer och skapa säkra vårdrum. 

Rational 

Forskning har visat på att det finns en statistisk signifikans i skillnaden av behandling med 

Midazolam intranasalt och Diazepam rektalt, där fler patienter har svarat bättre på den 

intranasal behandlingen med Midazolam jämfört med rektal administrering av Diazepam. Då 

behandling för kramper prehospitalt verkar skilja sig åt i Sveriges landsting och regioner kan 

det tolkas som att det finns en kunskapsbrist om vilket behandlingsalternativ som är det mest 

fördelaktiga. Genom att skapa en sammanställning av behandlingsalternativen i Sverige ges 

en överblick hur respektive landsting eller region valt att behandla kramper prehospitalt 

utifrån SLAS´s senaste revidering från 2011.  

Ambulanssjukvården i Region Halland har sedan några år tillbaka valt att ändra i sina 

behandlingsriktlinjer till Midazolam intranasalt vid kramper som förstahandsval i syfte att 

förbättra den prehospitala vården utifrån aktuell forskning och ett etiskt förhållningssätt. 

Patienter med pågående krampanfall är oförmögna till självbestämmande och då bör 

omvårdnaden fokusera lika mycket på att häva anfallet som att bevara patientens integritet 

och autonomi. Det finns en risk att inkräkta med den medicinska behandlingen på patientens 

integritet, och vid rektal administrering finns det praktiska faktorer som försvårar. 

Kartläggningen är till nytta för ambulanssjukvården då detta ger en insyn i hur 

ambulanssjuksköterskor väljer att behandla kramper utifrån behandlingsriktlinjerna gällande 

kön, ålder och miljö. Denna studie kan möjliggöra utveckling av behandlingsalternativen vid 

kramper prehospitalt samt utgöra ett stöd för vidare kompetensutveckling inom 

ambulanssjukvården. Nyttan med sammanställningen är att uppmärksamma om det finns 

någon enighet i behandlingen mot kramper prehospitalt i Sverige. Resultaten som kan 

framkomma i föreliggande studie kan vara till nytta för framtida personer som behandlas för 

kramper prehospitalt.  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att sammanställa behandlingsriktlinjerna angående medicinsk 

behandling vid kramper prehospitalt i Sverige samt kartlägga användandet av bensodiazepiner 

vid kramper prehospitalt i Region Halland. 

Frågeställningar 

Specifikt innebär detta att undersöka följande frågeområden.  

• Vilka är de nuvarande medicinska behandlingsalternativ som används vid pågående 

kramper prehospitalt i Sveriges landsting och regioner 

• Finns det skillnader i användandet av läkemedelsval och administrationssätt i Region 

Halland relaterat till kön, ålder samt vilken miljö patienten befinner sig i 

Metod 

Design 

Studien är en icke experimentell retrospektiv registerstudie med en deskriptiv ansats. En 

retrospektiv studie innebär att författarna samlar in data genom att gå bakåt i tiden och 

undersöka fenomen som existerat tidigare och som fortfarande existerar i nutid. Inom 

deskriptiv design observeras, beskrivs och dokumenteras aspekter av en situation (Polit & 

Beck, 2012, s. 224-226).  

Urval 

Urvalet till sammanställningen av behandlingsriktlinjer angående medicinsk behandling vid 

kramper prehospitalt var konsekutivt och utgick från samtliga regioner och landsting i 

Sverige. Urvalet för kartläggningen av användandet med bensodiazepiner vid kramper 

prehospitalt i Hallands län var ett totalurval och utgick ifrån ambulansjournaler. 

Inklusionskriterierna var att patienten skulle ha behandlats för kramper prehospitalt med 

bensodiazepiner utifrån aktuell ESS kod nio. Patienten skulle vara 18 år eller äldre och 

ambulansjournalerna skulle vara skapade under år 2016 och innehålla information om 

patientens ålder, kön, administrationssätt samt aktuell miljö. 

Datainsamling  

En sammanställning av de medicinska behandlingsalternativen vid kramper prehospitalt 

genomfördes. För att möjliggöra detta gjordes en insamling av samtliga Sveriges landstings 

och regioners prehospitala behandlingsriktlinjer från hemsidan Samverkan 112 (2016). 
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Kartläggning av administrationssätt och läkemedelsval relaterat till ålder, kön och miljö i 

Region Halland utfördes med en datainsamling utifrån tilldelad lösenordsskyddad data-fil. En 

granskningsmall utformades av författarna utifrån studiens syfte, frågeställningar och 

inklusionskriterier för att göra datan standardiserad och möjlig att analysera. 

Granskningsmallen testades och utvärderades initialt innan datainsamlingen påbörjades. I 

granskningsmallen definierades vad författarna räknade som skyddad respektive offentlig 

miljö. Skyddad miljö räknades som där ambulanspersonalen hade kontroll på omgivningen 

och en minimal risk för exponering av patienten fanns, exempelvis i hemmiljö och i 

ambulansen. Offentlig miljö definierades som platser där det är svårare att ha kontroll på 

omgivningen och det fanns en risk för exponering av patienten, exempelvis på offentliga 

platser. Insamling av data från tio ambulansjournaler analyserades för att utvärdera om den 

insamlade datan var tillfredsställande. För att få mer jämt fördelade grupper samt undvika för 

lite data i respektive ålderskategori gjordes en justering av åldersgrupperna från fyra till två i 

granskningsmallen. Av 633 ambulansjournaler exkluderades 506 stycken på grund av att de 

inte uppfyllde inklusionskriterierna, sammanlagt inkluderades 127 ambulansjournaler.   

Dataanalys    

Insamlad data från sammanställningen av medicinska behandlingsalternativ för kramper 

prehospitalt i Sveriges regioner och landsting redovisas deskriptivt. Bakgrundsvariablerna är 

dels kategoriska variabler (kön och miljö), dessa har beskrivits deskriptivt samt med en 

kontinuerlig variabel (ålder) som har beskrivits med medelvärde som centralmått, min/max 

och standardavvikelse (SD) som spridningsmått. Analysprogrammet SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) användes för att göra en deskriptiv och statistisk analys av 

datan från de 127 ambulansjournaler som inkluderades. Datan från granskningsmallen 

omvandlades till numeriska variabler och fördes in i tabeller i SPSS för att möjliggöra 

analyser. Genom en kategorisering av variabeln ålder till två åldersgrupper förändrades 

samtliga variabler till kategoriska. I de fall som värdet i en tabell var mindre än fem användes 

Fishers exakta test och om inget värde understeg fem i en tabell användes Chi-Två test för att 

genomföra signifikansanalysen. De variabler som framkom var nominala och en tabell 

skapades. En förutsättning för att kunna genomföra ett Chi-Två test är att dela in variablerna i 

kategorier. Enligt Polit och Beck (2012, s. 412, 420) är Chi-Två test användbart för att 

analysera nominal data, då observerad data jämförs med den förväntade datan för att se 

skillnader. Signifikansnivån sattes till p-värde ≤ 0,05.  
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Etiska överväganden 

Studien genomgick etisk granskning av etikgruppen vid Luleå Tekniska Universitet och 

godkändes av verksamhetschefen för ambulanssjukvården i Region Halland. 

Verksamhetsutvecklaren i Region Halland var behjälplig med att ta fram efterfrågad data från 

ambulansens journalsystem Paratus och utifrån ärendenummer skapades en data-fil med 

avidentifierad data. Denna fil var lösenordsskyddad, vilket gjorde att det bara var författarna 

samt verksamhetsutvecklaren som hade åtkomst till den insamlande datan. För att kunna 

öppna data-filen behövdes analys-programmet Microsoft Excel samt aktuellt lösenord.   

För att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av 

personuppgifter har följande åtgärder gjorts. Verksamhetsutvecklaren för ambulansen i 

Region Halland har undertecknat att patienternas identitet kommer att skyddas, se bilaga 3. 

Patienternas identitet var ersatta med ärendenummer av verksamhetsutvecklaren och den 

insamlade datan kunde inte kopplas till patienten. Det fanns en risk att personuppgifter spreds 

ut till obehöriga via internet eller pappersdokument. Detta minimerades genom att inga 

granskningsmallar skrevs ut samt att data skyddades med lösenord. Personuppgiftslagen 

(PUL) (SFS 1998:204) är till för att skydda människor mot att deras personliga integritet 

kränks genom behandling av personuppgifter. Det fanns en risk att patienterna kunde uppleva 

ett psykiskt obehag vid en journalgranskning, men då studieförfattarna ej kommit åt 

patientens sjukhusjournal utan endast data från ambulansjournalen från det specifika tillfället 

blev det en minskad risk att det skulle framkomma mer information om patienterna än vad 

studiens syfte var. Inga ärendenummer publicerades och granskningsmallarna raderades efter 

datainsamlingen var genomförd. Genom att innehåll i materialet inte kunde knytas till någon 

person kunde studieförfattarna frångå kravet om informerat samtycke från 

undersökningsdeltagarna, samt frångå att informera om studiens syfte i form av skriftlig eller 

muntlig information.  
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Resultat  

Sammanställning av Sveriges landsting och regioners nuvarande medicinska 

behandlingsalternativ vid pågående kramper prehospitalt 

Diazepam intravenöst var det vanligaste primära behandlingsalternativet tätt följt av 

Midazolam intranasalt. Det absolut vanligaste sekundära behandlingsalternativet var 

Diazepam rektalt, se figur 1. För mer detaljerad information över Sveriges landsting och 

regioners nuvarande medicinska behandlingsalternativ vid pågående kramper prehospitalt, se 

bilaga 4. 

 

Figur 1. Nuvarande medicinska behandlingsalternativ för vuxna vid pågående kramper 

prehospitalt i Sveriges landsting och regioner 

Bakgrundsvariabler från kartläggningen vid användandet av bensodiazepiner i 

Region Halland 

I tabell 1 redovisas bakgrundsvariabler för ålder, kön och miljö utifrån 127 ambulansjournaler 

som inkluderats i resultatet. Medelvärdet på patienternas ålder var 52 år. Av dessa var 86 män 

och 41 kvinnor. 95 personer befann sig i en skyddad miljö och 32 personer i en offentlig 

miljö. 
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 Tabell 1. Bakgrundsvariabler för ålder, kön och miljö i inkluderad data   

Totalt antal Ålder  Kön n Miljö n 

n = 127 Min/ Max 18/ 95 Män 86 Skyddad miljö 95 

 Medelvärde ± SD 52 ± 24 Kvinnor 41 Offentlig miljö 32 

Totalt    127  127 

Skillnad i läkemedelsval och administrationssätt relaterat till ålder i Region 

Halland 

Resultatet av läkemedelsval relaterat till ålder redovisas utifrån två åldersgrupper, “18-52 år ” 

och  “ ≥ 53 år”. Det framkom i båda grupperna att det var en större andel av patienterna som 

behandlats med läkemedlet Diazepam jämfört med Midazolam. Dock användes Midazolam 

mer i den äldre ålderskategorin, men ingen signifikant skillnad mellan åldersgrupperna och 

läkemedelsval kunde påvisas, se tabell 2.  

Tabell 2. Läkemedelsval Midazolam och Diazepam relaterat till patientens ålder i region 

Halland 

Ålder 

                    18-52 år                                > 52  år 

    n % (%) n % (%)   p-värde 

Läkemedel Midazolam 17 26,6 (13,4) 20 31,7 (15,7)   
 

  Diazepam 47 73,4 (37,0) 43 68,3 (33,9)   
 

Totalt  64 100 (50,4) 63 100 (49,6)  0,52  

n = antal i gruppen, % = procentandel av den specifika populationen, (%)= Procentandel av den totala 

populationen 

  

Mer än hälften av patienterna i varje grupp har behandlats intravenöst. I resultatet framkom 

att det var något fler i den äldre åldersgruppen som behandlades intranasalt och intravenöst än 

i den yngre gruppen. Majoriteten av patienterna som erhöll läkemedel rektalt var i åldrarna 18 

- 52 år. Denna skillnad mellan åldersgrupperna var statistiskt signifikant (p=0,019), se tabell 

3.  
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Tabell 3. Administrationssätt Intranasalt, Rektalt och Intravenöst relaterat till patientens 

ålder i Region Halland 

          Ålder   

                                                     18-52 år                             > 52 år   

    n % (%) n % (%) p-värde 

Administrationssätt Intranasalt 17 26,6 (13,4) 20 31,7 (15,7) 
 

  Rektalt 10 15,6 (7,9) 1 1,6 (0,8) 
 

  Intravenöst 37 57,8 (29,1) 42 66,7 (33,1) 
 

Totalt   64 100 (50,4) 63 100 (49,6) 0,019 

n = antal i gruppen, % = procentandel av den specifika populationen, (%)= Procentandel av den totala 

populationen 

Skillnad i läkemedelsval och administrationssätt relaterat till kön i Region 

Halland 

Andelen män som behandlades för kramper var mer än dubbelt så stor jämfört med kvinnor. I 

resultatet framkom att Diazepam var det vanligast givna läkemedlet för både män och kvinnor 

samt att det var en marginell skillnad mellan vilket läkemedel som patienten behandlats med i 

respektive grupp. Dessa marginella skillnader visade sig inte vara signifikanta, se tabell 4.   

Tabell 4. Läkemedelsval Midazolam och Diazepam relaterat till patientens kön i Region 

Halland 

Kön 

                                                  Män                                   Kvinnor 
  

n %  (%) n % (%) 
  

p-värde 

Läkemedel Midazolam 25 29,0 (19,7) 12 29,3 (9,4) 
   

 
Diazepam 61 71,0 (48,0) 29 70,7 (22,8) 

   

Totalt 

 

86 100 (67,7) 41 100 (32,3) 

  

0,98 

n = antal i gruppen, % = procentandel av den specifika populationen, (%)= Procentandel av den totala 

populationen  
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Det framkom i resultatet att skillnaden mellan andel män och kvinnor som har behandlats med 

respektive behandlingsmetod var marginell. Det administrationssätt som användes mest i båda 

grupperna var intravenöst. Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan grupperna 

relaterat till val av administrationssätt, se tabell 5.   

Tabell 5. Administrationssätt Intranasalt, Rektalt och Intravenöst relaterat till patientens kön 

i Region Halland 

Kön 

                                       Män                                   Kvinnor 
  

n %  (%) n %  (%) 
 

p-värde 

Administrationssätt Intranasalt 25 29,1 (19,7) 12 29,3 (9,4) 
  

 
Rektalt 7 8,1 (5,5) 4 9,8 (3,1) 

  

 
Intravenöst 54 62,8 (42,5) 25 61.0 (19,7) 

  

Totalt 

 

86 100 (67,7) 41 100 (32,3) 

 

0,96 

n = antal i gruppen, % = procentandel av den specifika populationen, (%)= Procentandel av den totala 

populationen 

Skillnad i läkemedelsval och administrationssätt i Region Halland relaterat till i 

vilken miljö patienten befinner sig i 

Det framkom i resultatet att de flesta patienter som behandlats för kramper befann sig i en 

skyddad miljö, samt att Diazepam var det läkemedel som användes mest i båda grupperna. 

Midazolam användes i större utsträckning i en offentlig miljö än i skyddad miljö. Det fanns 

ingen signifikant skillnad i användandet av läkemedel relaterat till miljön, se tabell 6.  

Tabell 6. Läkemedelsval Midazolam och Diazepam relaterat till aktuell miljö i Region 

Halland 

Miljö 

                                             Skyddad miljö                             Offentlig miljö 
  

n %  (%) n %  (%) 
 

p-värde 

Läkemedel Midazolam 26 27,4 (20,5) 11 34,4 (8,7) 
  

 
Diazepam 69 72,6 (54,3) 21 65,6 (16,5) 

  

Totalt 

 

95 100 (74,8) 32 100 (25,2) 

 

0,45 

n = antal i gruppen, % = procentandel av den specifika populationen. (%)= Procentandel av den totala 

populationen 
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Den största andelen av patienterna som behandlades befann sig i en skyddad miljö. I resultatet 

framkom det en skillnad mellan platserna utifrån rektal administrering, samt att det vanligaste 

administrationssättet på båda platserna var intravenös administrering. Dessa skillnader visade 

sig dock inte vara statistiskt signifikanta, se tabell 7. 

Tabell 7. Administrationssätt Intranasalt, Rektalt och Intravenöst relaterat till aktuell miljö i 

Region Halland 

Miljö 

                                       Skyddad miljö                       Offentlig miljö 
  

n %  (%) n % (%) 
 

p-värde 

Administrationssätt Intranasalt 26 27,4 (20,5) 11 34,4 (8,7) 
  

 
Rektalt 10 10,5 (7,9) 1 3,1 (0,8) 

  

 
Intravenöst 59 62,1 (46,5) 20 62,5 (15,7) 

  

Totalt  95 100 (74,8) 32 100 (25,2)  0,42 

n = antal i gruppen, % = procentandel av den specifika populationen, (%)= Procentandel av den totala 

populationen 

 

Sekundära utfallsmått  
Under 15 vårdtillfällen förekom det att ambulanssjuksköterskan efter första valda 

administrationssätt och läkemedel bestämde sig för att byta och använda ett annat läkemedel 

eller administrationssätt efter minst en given dos. Vid elva tillfällen har 

ambulanssjuksköterskan valt att byta behandlingsalternativ från Midazolam intranasalt till 

Diazepam intravenöst. Vid två vårdtillfällen har Diazepam rektalt bytts till Diazepam 

intravenöst.  

Tabell 8. Antal tillfällen ambulanspersonal valt att byta administrationssätt och läkemedel 

under pågående vårdtillfälle för att behandla kramper prehospitalt i Region Halland  

Första givet läkemedel Andra givet läkemedel n 

Midazolam intranasalt Diazepam intravenöst 11 

Diazepam rektalt Diazepam intravenöst 2 

Diazepam intravenöst Midazolam intranasalt 1 

Diazepam rektalt Midazolam intranasalt 1 

Totalt   15 

n = antal tillfällen 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att sammanställa behandlingsriktlinjerna angående medicinsk 

behandling vid kramper prehospitalt i Sverige samt kartlägga användandet av bensodiazepiner 

vid kramper prehospitalt i Region Halland. Resultatet av sammanställningen över Sveriges 

landsting och regioners nuvarande första- samt andrahandsval av läkemedel och 

administrationssätt vid pågående kramper prehospitalt visade att riktlinjerna skiljer sig åt 

(tabell 1). Varför det är på detta sätt är oklart och det finns flertalet möjliga orsaker. 

Exempelvis att medicinskt ansvariga läkare baserar sitt val av behandlingsalternativ på olika 

information och har individuella åsikter om läkemedel samt ett varierat intresse av att driva 

den prehospitala vården framåt. Detta kan medföra en osäkerhet för ambulanssjuksköterskan 

då det förekommer att ambulanssjuksköterskor arbetar extra eller för bemanningsföretag vid 

flera landsting eller regioner. Pågående prehospitala kramper är ett allvarligt och i 

förlängningen livshotande tillstånd för patienten. Det är viktigt att ambulanssjuksköterskan 

kan agera snabbt och ge en adekvat behandling. Risken finns då att ambulanssjuksköterskan i 

en stressad situation blir osäker på vilken behandling som är den korrekta i det aktuella 

landstinget. Möjligheten för att administrationssätt eller läkemedel förväxlas kan påverka 

patientsäkerheten genom en felaktig eller fördröjd behandling. Bohström, Carlström och 

Sjöström (2017) skriver att ambulanssjuksköterskor i situationer med kritiskt sjuka eller 

skadade patienter skapar en påtaglig stressreaktion samt en rädsla att göra fel. Enligt 

Campeaus (2008) interaktionsteori finns det en tveksamhet hos ambulanssjuksköterskor om 

vilken behandling som är den mest optimala prehospital på grund av osäkerheten över 

patientens diagnos och kommande prognos. Ambulanssjuksköterskorna menar på att den 

bästa vården för patienten finns på sjukhuset och inte i den prehospitala miljön och att tiden in 

till sjukhus bör vara så kort som möjligt. Studieförfattarna anser att patientsäkerheten kan få 

negativa konsekvenser vid rådande förhållanden såsom under - och felbehandling, och att 

behandlingen av kramper prehospitalt skulle kunna effektiviseras om ovannämnd osäkerhet 

hos ambulanssjuksköterskor minskades.         

 

I föreliggande studie fanns det en skillnad i vilket läkemedel ambulanspersonalen valde att 

behandla patienterna med, där Diazepam var den dominerande behandlingsmetoden. Detta 

innebär att Diazepam i mer än dubbelt så många fall har valts som behandlingsmetod före 

Midazolam. Det är inte förenligt med de lokala behandlingsriktlinjerna i Region Halland och 
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är av intresse ur ett patientperspektiv. Browne, Lam & Rainbow (2002) och Vukcević, 

Ercegović, Segrt, Djordjević & Stosić (2016) har i sina studier visat att äldre människor har 

en ökad känslighet för Bensodiazepiner och att Midazolam har en mindre 

andningsdeprimerande påverkan jämfört med Diazepam. En möjlig orsak till resultatet i 

föreliggande studie kan vara att ambulanssjuksköterskan känner sig mer bekväma i att 

använda Diazepam i förhållande till risker och komplikationer eftersom Diazepam intravenöst 

och rektalt har funnits med som behandlingsalternativ längre än Midazolam intranasalt. 

Varför Diazepam används intravenöst till större grad än rektalt är oklart men kan bero på 

ambulanssjuksköterskans etiska förhållningssätt. Kälviäinen (2015) förklarade i sin studie att 

risken för återkommande krampanfall minskade vid användandet av Diazepam jämfört med 

Midazolam eftersom halveringstiden är betydligt längre hos Diazepam, och därmed har en 

längre positiv effekt mot kramper. Enligt Shanbag och Thakker (2013) finns ingen signifikant 

skillnad i effekten av behandling med intranasal administrering av Midazolam jämfört med 

Diazepam intravenöst och att det tog längre tid att häva kramperna intravenöst på grund av 

svårigheterna med att applicera en perifer infart. Trots forskning som visar på att det finns 

fördelar med intranasal behandling i förhållande till intravenös vid pågående kramper, så 

visade resultatet av kartläggningen i föreliggande studie att majoriteten av 

ambulanspersonalen valde intravenös behandling framför intranasal. I tabell nio framkom att 

det var vanligast att administrera Diazepam intravenöst efter patienten fått minst en dos 

Midazolam intranasalt. Orsaker till detta kan vara handhavandefel vid administrationen då en 

specifik teknik krävs vid administrering och det är lätt att göra fel, exempelvis att Midazolam 

vid administration har runnit ut från näsan eller ner i svalget. Detta kan bero på brister i 

information, utbildning och övning. Ambulanssjukvården Region Halland (2016) förklarar att 

det kan vara svårt att veta hur mycket av Midazolam som tas upp av kroppen vid 

administrering intranasalt eftersom det kan rinna ut ur näsan. Detta kan enligt 

studieförfattarna öka risken för överdosering samt försämra patientsäkerheten då extra 

Bensodiazepiner kan ges på grund av en osäkerhet i mängd given dos. 

 

I resultatet framkom det att intravenös administrering av Diazepam var vanligast i båda 

åldersgrupperna. Det som signifikant särskilde sig i grupperna var antalet patienter som har 

behandlats rektalt då tio av elva patienter var i åldrarna 18 - 52 år. Detta är inte i enlighet med 

vad studieförfattarna förväntade sig då de trodde att ambulanssjuksköterskor tog större hänsyn 

för yngre personers autonomi och integritet, samt att den äldre åldersgruppen skulle vara 

överrepresenterade i patienter som fått rektal administrering. Dock fungerar rektal 
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administrering bra rent medicinskt på yngre personer då Bensalem-Owen, Chumley och 

Fakhoury (2007) i sin studie undersökte effekten av rektal administrering av Diazepam hos 50 

personer med en medelålder på 34,7 år. Hos 90 % av personerna upphörde kramperna.   

  

Resultatet visar att av de 127 personer som inkluderades i studien var det dubbelt så många 

män än kvinnor som hade behandlats för kramper prehospitalt, samt att det samtidigt fanns en 

jämn fördelning bland de båda åldersgrupperna. Helenius, Klaukka, Kälviäinen, Shinnar och 

Sillanpää (2006) förklarar att det är fler män än kvinnor som drabbas av epilepsi och att en 

ökad ålder är förenlig med förekomsten av epileptiska anfall på grund av bland annat att 

människor blir äldre och därmed i större utsträckning hinner insjukna i kramputlösande 

sjukdomar såsom stroke. Detta speglar denna studiens resultat utifrån kön. Samtidigt ses inget 

samband i att en ökad ålder skulle påverka antalet behandlade personer, då skillnaden i de 

båda åldersgrupperna var mycket marginell. Hade författarna valt att behålla de initiala 

åldersgrupperna finns en möjlighet att denna skillnad överensstämt med ovan nämnd studie.   

  

Campeaus (2008) interaktionsteori lyfter ambulanspersonalens utmaning att skapa ett säkert 

vårdrum utifrån de förutsättning som finns på platsen där patienten befinner sig i. Miljön ska 

vara säker från hot och risker för både ambulanspersonal och patient, samt ska utrymmet vara 

anpassat och stort nog att ambulanspersonalen inte hindras i sitt arbete att ge en god vård för 

patienten. Det finns en risk att störa integriteten hos patienten trots att vårdpersonalen har 

försökt att vidta alla försiktighetsåtgärder som går under rådande förhållanden. Erbay, Alan 

och Kadioglu (2014) menar på att ambulanspersonalen ibland måste frångå att respektera 

patientens integritet då det kan behövas snabba livsavgörande ingrepp. Enligt 

kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor går ett etiskt förhållningssätt och säkra 

vårdrum hand i hand (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 2012). Resultatet i studien 

visar på att majoriteten av behandlingarna hos personer med pågående kramper prehospitalt 

har skett i en skyddad miljö. Ambulanspersonalen har valt att använda sig av rektal 

administrering i en betydligt större utsträckning i den skyddade miljön jämfört med den 

offentliga. Tatum (2002) skriver att majoriteten av patienter som behandlas rektalt med 

Diazepam föredrar om det sker i en skyddad miljö. Resultatet kan jämföras med tabell 4 där 

de flesta personerna, som tidigare nämndes, befinner sig i den lägre åldersgruppen som har 

behandlats rektalt. Det går inte utifrån studien att påvisa orsaken till sambandet mellan dessa 

två variabler. Författarna anser att en skyddad vårdmiljö kan vara en orsak som påverkar valet 

av administrationssätt. I kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor står det att 
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ambulanssjuksköterskan ska ta ansvar för omvårdnad och behandling hos patienten utifrån 

värdighet, rättighet och autonomi (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 2012). Detta 

innebär att yttre faktorer såsom offentlig miljö kan påverka ambulanspersonalens beslut vid 

vårdandet för att undvika risken att äventyra patientens värdighet. 

Metoddiskussion 

Författarna valde att använda sig av en icke experimentell registerstudie med en deskriptiv 

ansats. Då datan som analyserades låg bakåt i tiden användes en retrospektiv design. Billhult 

& Gunnarsson (2012, s. 117-119) förklarar att en retrospektiv design innebär att författarna 

använder sig av redan insamlat datamaterial. En vanlig metod vid retrospektiv design är att 

granska journaler av vissa patientgrupper och undersöka sambandet mellan dessa. En icke 

experimentell studie innebär att författaren inte påverkar de inkluderade i studien utan datan 

bara mäts och följs upp.  

  

Studiens validitet ökade då en retrospektiv design valdes. Med validitet innebär att författarna 

verkligen mäter vad som är menat att mäta (Polit & Beck, 2012, s. 175). En fördel med att 

använda sig av en retrospektiv studie jämfört med en prospektiv studie i detta fall är att 

validiteten ökar eftersom deltagarna inte är informerade i förväg om att studien kommer 

genomföras, som eventuellt skulle kunna påverka ambulanspersonalens val vid behandling av 

pågående kramper. Till exempel kan en medvetenhet hos ambulanspersonalen om studien 

bidra till att behandlingsriktlinjerna följs i större utsträckning istället för att spegla 

verkligheten. En retrospektiv studie är billigare att genomföra än en prospektiv studie då 

författarna vid en prospektiv studie behöver samla in data vid minst 2 separata tillfällen, samt 

att studien kan behöva fortgå under en lång tid. Dock anses i många fall prospektiva studier 

vara starkare än retrospektiva studier (Polit & Beck, 2012, s. 225). Denna studie skulle kunnat 

göras prospektivt men då studieförfattarna hade en begränsad tidsram och budget var en 

retrospektiv studie att föredra.  

  

Studiens validitet ökade då inklusionskriterier utarbetades för att specificera och inkludera en 

relevant population utifrån studiens syfte och frågeställningar (Polit & Beck, 2012, s. 274). 

Författarna fick tillgång till data från ambulansjournaler i Region Halland gällande ärenden 

med ESS kod nio, under året 2016. Detta för att ESS kod nio innehåller kramptillstånd och 

data från 2016 är den mest aktuella och relevanta data som finns att analysera. Att använda så 

aktuell data som möjligt är till fördel då ambulanspersonalen med god marginal haft tid att 

lära sig och använda metoden för intranasal administrering. Dessutom ökade reliabiliteten då 
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författarna inte har haft någon möjlighet till att påverka deltagarna i resultatet eftersom ingen 

kontakt med deltagarna har tagits, samt att datainsamlingen genomfördes av två 

studieförfattare som hade en tydlig överenskommelse om hur datan skulle insamlas (jfr. Polit 

& Beck, 2012, s. 175, 334).  

  

Studiens reliabilitet ökade då en granskningsmall skapades och en pilotstudie genomfördes. 

Med reliabilitet menas med att det instrument som används vid analys av data är tillförlitligt 

(Polit & Beck, 2012, s. 175). Granskningsmallen skapades av författarna för att på ett 

strukturerat sätt kunna samla in data genom att granska ambulansjournaler, samt att tydligt se 

vilken data som skulle inkluderas. Mallen utformades utifrån frågeställningar som svarade på 

studiens syfte och hade inte prövats i något tidigare samband med undersökningar. 

Pilotstudien gjordes för att se om mallen besvarade syftet.  

  

Av 633 ambulansjournaler som fanns att tillgå under 2016 inkluderades 127 utifrån 

inklusionskriterierna och 506 stycken föll bort. Bortfallet berodde på att journalerna antingen 

saknade dokumentation om givna bensodiazepiner eller annan information som var 

obligatorisk för att inklusionskriterierna skulle uppfyllas. Den vanligaste orsaken till att data 

från ambulansjournaler inte inkluderades i studien var saknaden av administrerade 

bensodiazepiner (58 %). Detta stora bortfall är troligtvis att patienter inte har behövt att 

behandlas med bensodiazepiner alls, snarare än att dokumentationen är bristfällig, dock kan 

detta ej säkerställas. Bristfällig dokumentation på flertalet inklusionskriterier utgjorde ett 

bortfall på 22 procent. Författarna var medvetna initialt om att bortfallet skulle bli högt då en 

stor andel av patienterna slutar krampa spontant. Hänsyn togs till detta och data från tidigare 

år fanns tillgänglig att inkluderas vid behov. Studiens reliabilitet ökade genom valet av 

analysmetod och analysprogram då datan låg på nominal nivå. Vid analys av nominal data 

kunde Chi-Två test eller Fishers exakta test användas beroende på om data i tabellens celler 

var över eller under fem. Var värdet i en av tabellens celler fem eller mindre 

rekommenderades Fishers exakta test för att genomföra signifikansanalysen (jfr. Polit & 

Beck, 2012, s. 412, 420-421).   

  

Resultatet av sammanställningen som redovisas i tabell 1 visar att behandlingsriktlinjerna för 

kramper prehospitalt skiljer sig åt i Sverige. På grund av detta går det inte att generalisera 

resultatet av kartläggningen i Region Halland gällande läkemedelsval och administrationssätt 

nationellt. Resultatet av kartläggningen visar en signifikant skillnad mellan ålder och 

administrationssätt. En svaghet i resultatet är att det under analysfasen framkom funderingar 
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på om en och samma patient behandlats relativt ofta med rektal administrering då flertalet av 

dessa ärendenummer var kopplade till ett specifikt kön och ålder. Detta kan vara en orsak till 

den signifikanta skillnaden och kan betyda att det finns en och samma person med 

återkommande krampanfall som behandlas på ett specifikt sätt. Då författarna ej tagit del av 

några personuppgifter går detta inte att bekräfta, varför ingen hänsyn kan tas i analysen. 

Slutsats 
Resultatet av sammanställningen visade att behandlingsriktlinjerna för kramper prehospitalt 

skiljer sig åt nationellt. Det framkom i kartläggningen att Diazepam intravenöst var det 

vanligast använda läkemedlet och administrationssättet samt att det fanns en signifikant 

skillnad i behandlingen med Diazepam rektalt relaterat till patientens ålder. Det fanns brister i 

följsamheten till aktuella behandlingsriktlinjer i Hallands län, samt att flertalet patienter som 

hade behandlats med Midazolam intranasalt behövde kompletterande behandling med 

Diazepam intravenöst. Mer forskning behövs från ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att 

behandla pågående kramper prehospitalt för ge patienterna möjlighet till en god omvårdnad 

på ett säkert sätt. 

Kliniska implikationer 

Resultatet i föreliggande studie ska bidra till förbättringsarbete genom att studien presenteras 

vid gemensamma utbildningsdagar, där samtliga som arbetar för ambulansen i Region 

Halland träffas. Resultatet kommer användas till att öka ambulanspersonalens medvetenhet 

gällande behandling av kramper prehospitalt i Halland, samt som underlag för andra landsting 

och regioner i Sverige vid framtagning av nya behandlingsriktlinjer. 
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Bilaga 1 

Granskningsmall 

 

Ärendenummer    _________________ 

 

Uppfyller inklusionskriterier   Ja     Nej 

18 år eller äldre.  
Behandlats med Bensodiazepiner utifrån aktuell ESS kod 9.  
Ambulansjournal skapad under 2016. 
Behandlats prehospitalt.  
Innehåller information om kön, ålder, administrationssätt samt miljö. 
 

Åldersgrupp     1                     2     

1: 18 - 52 år 

2: 53 -  

     

Kön     Man            Kvinna 

 

Pågående kramper vid ankomst?   Ja          Tillkom senare 

 

Har aktuella läkemedel använts? 

Midazolam     Ja     Nej 

Diazepam     Ja                   Nej 

 

Administrationssätt 

Intranasalt?     Ja     Nej 

Intravenöst?     Ja     Nej 

Rektalt?     Ja     Nej 

 

Vart befann sig patienten   Skyddad miljö         Offentlig miljö 

Skyddad miljö: Där ambulanspersonalen har kontroll på omgivningen och en minimal risk för exponering av patienten finns, 

exempelvis i hemmiljö och i ambulansen. 

Offentlig miljö: Där det är svårare att ha kontroll på omgivningen och det finns en risk för exponering av patienten, 

exempelvis på offentliga platser. 

 

 



 

 

 

Fritext    ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

Bilaga 2 

Informationsbrev till verksamhetschef 

I ett led att följa utvecklingen har ambulanssjukvården i Region Halland sen några år tillbaka 

valt att införa intranasal administrering av läkemedlet Midazolam som förstahandsval i 

behandlingsriktlinjerna vid krampanfall. Det råder dock en oenighet i Sverige om vad som 

anses vara det bästa behandlingsalternativet vid krampanfall, men då ingen aktuell 

sammanställning över behandlingsalternativen i Sveriges landsting och regioner finns går 

detta inte att överblicka. När väljer ambulanspersonalen det ena administrationssättet eller 

läkemedlet framför det andra? Följer ambulanspersonalen behandlingsriktlinjerna om första- 

och andrahandspreparat eller låter de situationen styra? Det ligger i tiden att undersöka om 

kön, ålder och vart i samhället patienten drabbas av krampen spelar någon roll för valet av 

behandlingsalternativ vid kramper och om behandlingsalternativen skiljer sig åt i Sverige. 

Resultatet kan användas som ett stöd i utvecklingen av behandlingsriktlinjer i Sveriges 

Regioner och Landsting.  

 

Studerande Per Edlund och Richard Kruse på Luleå Tekniska Universitet med inriktning 

ambulanssjuksköterska ansöker om åtkomst av ambulansjournaldokumentation från året 

2016. Studien kommer att godkännas av etiska gruppen vid institutionen för hälsovetenskap 

vid Luleå Tekniska Universitet.  

 

Syftet med denna studie är att sammanställa behandlingsriktlinjerna angående medicinsk 

behandling vid kramper prehospitalt i Sverige samt kartlägga användandet av bensodiazepiner 

vid kramper prehospitalt i Region Halland. 

 

 



 

 

Specifikt innebär detta att undersöka följande frågeområden.  

• Sammanställa Sveriges landsting och regioners nuvarande medicinska 

behandlingsalternativ vid pågående kramper prehospitalt 

• Skillnad i administrationssätt eller läkemedelsval relaterat till kön i Region Halland 

• Skillnad i administrationssätt eller läkemedelsval relaterat till ålder i Region Halland 

• Skillnad i administrationssätt eller läkemedelsval relaterat till i vilken situation/plats 

patienten befinner sig i 

 

Samtlig journalgranskning sker vid datorn och inga pappersark kommer att skrivas ut som 

riskerar föra data vidare till obehöriga Journalerna kommer att ersättas av ärendenummer och 

kan inte kopplas till patienten. I och med detta skyddas den enskilda individen.  

 

Per Edlund    Richard Kruse 

Titel: Leg. Sjuksköterska   Titel: Leg. Sjuksköterska 

Institutionen för Hälsovetenskap  Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad  Avdelning för omvårdnad 

Luleå Tekniska Universitet  Luleå Tekniska Universitet 

Tel: 070-5783931   Tel: 070-9667325 

peredl-6@student.ltu.se   rickru-6@student.ltu.se 
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Bilaga 3 

Informationsbrev till verksamhetsutvecklare 

I ett led att följa utvecklingen har ambulanssjukvården i Region Halland sen några år tillbaka 

valt att införa intranasal administrering av läkemedlet Midazolam som förstahandsval i 

behandlingsriktlinjerna vid krampanfall. Det råder dock en oenighet i Sverige om vad som 

anses vara det bästa behandlingsalternativet vid krampanfall, men då ingen aktuell 

sammanställning över behandlingsalternativen i Sveriges landsting och regioner finns går 

detta inte att överblicka. När väljer ambulanspersonalen det ena administrationssättet eller 

läkemedlet framför det andra? Följer ambulanspersonalen behandlingsriktlinjerna om första- 

och andrahandspreparat eller låter de situationen styra? Det ligger i tiden att undersöka om 

kön, ålder och vart i samhället patienten drabbas av krampen spelar någon roll för valet av 

behandlingsalternativ vid kramper och om behandlingsalternativen skiljer sig åt i Sverige. 

Resultatet kan användas som ett stöd i utvecklingen av behandlingsriktlinjer i Sveriges 

Regioner och Landsting.  

 

Studerande Per Edlund och Richard Kruse på Luleå Tekniska Universitet med inriktning 

ambulanssjuksköterska ansöker om åtkomst av ambulansjournaldokumentation från året 

2016. Studien kommer att godkännas av etiska gruppen vid institutionen för hälsovetenskap 

vid Luleå Tekniska Universitet.  

 

Syftet med denna studie är att sammanställa behandlingsriktlinjerna angående medicinsk 

behandling vid kramper prehospitalt i Sverige samt kartlägga användandet av bensodiazepiner 

vid kramper prehospitalt i Region Halland. 

 

 

 

 



 

 

Specifikt innebär detta att undersöka följande frågeområden.  

• Sammanställa Sveriges landsting och regioners nuvarande medicinska 

behandlingsalternativ vid pågående kramper prehospitalt 

• Skillnad i administrationssätt eller läkemedelsval relaterat till kön i Region Halland 

• Skillnad i administrationssätt eller läkemedelsval relaterat till ålder i Region Halland 

• Skillnad i administrationssätt eller läkemedelsval relaterat till i vilken situation/plats 

patienten befinner sig i 

 

Samtlig journalgranskning sker via Paratus journalprogram och inga pappersark kommer att 

skrivas ut som riskerar att föra data vidare till obehöriga. Journalerna kommer att ersättas av 

ärendenummer och kan inte kopplas till patienten. I och med detta skyddas den enskilda 

individen.  

 

Per Edlund       Richard Kruse 

Titel: Leg. Sjuksköterska      Titel: Leg. Sjuksköterska 

Institutionen för Hälsovetenskap     Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad     Avdelning för omvårdnad 

Luleå Tekniska Universitet      Luleå Tekniska Universitet 

Tel: 070-5783931       Tel: 070-9667325 

peredl-6@student.ltu.se       rickru-6@student.ltu.se 

 

 

Verksamhetsutvecklare intygar om att ovanstående är korrekt 
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Bilaga 4  

Sveriges landsting och regioners nuvarande första- samt andrahandsval av 

läkemedel och administrationssätt vid pågående kramper prehospitalt.  

Landsting/region Läkemedel och 

administrationssätt 

förstahandsval 

Läkemedel och 

administrationssätt 

andrahandsval 

Stockholm Diazepam intravenöst  Diazepam rektalt 

Uppsala Diazepam intravenöst Diazepam rektalt 

Sörmland Diazepam intravenöst/ Midazolam 

intranasalt 
Diazepam rektalt 

Östergötland Diazepam intravenöst Midazolam intranasalt 

Jönköping Diazepam intravenöst Midazolam intranasalt 

Kronoberg Midazolam intranasalt Diazepam intravenöst 

Kalmar Diazepam intravenöst Diazepam 
rektalt 

Gotland Diazepam intravenöst Diazepam 
rektalt /Midazolam intranasalt 

Blekinge Midazolam intravenöst/ 

intramuskulärt/ 
intranasalt 

  

Skåne Midazolam intramuskulärt Midazolam intranasalt(vid 

blödningsrisk) 

Halland Midazolam intranasalt Diazepam intravenöst/ 
rektalt 

Västra götaland 

Skaraborg 
Midazolam intravenöst Midazolam intranasalt/ 

intramuskulärt 

Västra götaland NU-

sjukvården 
Midazolam intranasalt/ 
intramuskulärt 
rektalt 
Diazepam rektalt 

  

Västra götaland 
SU-sjukvården 

Midazolam intranasalt Midazolam intramuskulärt/ 
intravenöst 

Värmland Diazepam intravenöst Midazolam intranasalt/ 
bukalt 

Örebro Diazepam intravenöst Diazepam rektalt 

Västmanland Diazepam intravenöst Diazepam rektalt 



 

 

Midazolam intranasalt 

Dalarna Diazepam intravenöst Diazepam rektalt 

Gävleborg Midazolam intranasalt/ 
intramuskulärt/ 
intravenöst 

Diazepam 
intravenöst/ 
rektalt 

Västernorrland Midazolam 
intravenöst 

Midazolam 
intramuskulärt 

Jämtland Härjedalen Midazolam intranasalt/ 
intramuskulärt/ 
intravenöst 

  

Västerbotten Midazolam 
intramuskulärt 

Diazepam intravenöst 

Norrbotten Diazepam intravenöst Diazepam 
rektalt 
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