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Förord 
Detta arbete har gjorts inom ramen för masterprogrammet Riskhantering i samhället vid Karlstads 
Universitet. Ämnesvalet har uppkommit utifrån mina egna erfarenheter som sjuksköterska inom 
olika delar av akutsjukvård och ambulans. Målet har varit att sätta fokus på ett område som förtjänar 
mer uppmärksamhet och förhoppningsvis väcka tankar och idéer. 
 
Flera personer har bidragit med tid, kunskap och engagemang för att göra detta arbete möjligt. Jag 
vill först och främst tacka min familj som stöttat mig under arbetet och min handledare Magnus 
Johansson. 
 
Jag vill också tacka alla personer som på ett eller annat sätt bidragit under skrivandet. Särskilt tack till 
alla de som låtit sig intervjuas och delat med sig av information och kunskap. Stort tack till 
Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket och personerna där som varit behjälpliga med statistik och 
svar på frågor. Tack också till Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) för entrén till 
kongressen Ambulans2017. 
 
Arbetet har medfört många kontakter med enskilda personer, myndigheter, organisationer och 
verksamheter. Tack till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Socialstyrelsen, Trafikverket, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statens väg- och transportforskningsinstitut 
(VTI), SOS Alarm, Swedish Standards Institute (SIS), Sveriges kommuner och landsting (SKL), 
Nätverket för en nationell körutbildning för utryckningsförare, Föreningen för Ledningsansvariga 
Inom Svensk Ambulanssjukvård (FLISA), Trafikanalys, Riksarkivet, Regeringskansliet och Statens 
vegvesen. 
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Sammanfattning 
 
Inledning: Ambulanssjukvården blir allt mer avancerad och fyller en viktig funktion när sjukhus läggs 
ner och transporter av sjuka och skadade blir längre. Ambulanser är inte förskonade från 
trafikolyckor och konsekvenserna av när ambulanser krockar är flera. För ett effektivt 
säkerhetsarbete krävs information om tillbud och olyckor så att skadereducerande åtgärder kan 
införas. Studiens syfte har varit att undersöka förekomsten av trafikolyckor som involverat 
ambulansfordon, förutsättningar för erfarenhetsåterföring efter dessa händelser samt hur det 
skadeförebyggande arbetet inom ambulansverksamheten i Sverige ser ut. 
 
Metod: Studien har använt en mixad metod som med en kvantitativ del utforskar 
statistikförhållanden gällande trafikolyckor med ambulanser utifrån publika datakällor samt en 
kvalitativ del med intervjuer om erfarenhetsåterföring och skadeförebyggande arbete av företrädare 
för ambulanssjukvården. 
 
Resultat: Under en period på sju år (2010-2016) hittades 101 polisregistrerade trafikolyckor som 
involverat ambulanser i olycksdatabasen Strada. Ytterligare 93 unika trafikolyckor kunde identifieras 
när data från Arbetsmiljöverket och massmedia sambearbetades. Hos Socialstyrelsen och 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) återfanns endast en trafikolycka. Trafiksäkerhet beskrivs i 
intervjuerna som ett viktigt område för både utbildning och upphandling av fordon, men skillnaderna 
mellan vårdgivare i hur skadeförebyggande arbete bedrivs är stora. Kraven på medicinsk kompetens 
har ökat med tiden, samtidigt beskrivs nyanställd personal ha mindre intresse och erfarenhet av 
bilkörning. Säkerheten åsidosätts återkommande i samband med vissa vård- och 
behandlingsmoment under färd. Efter tillbud och olyckor i trafikmiljö hamnar fokus oftare på det 
mänskliga felandet än upptäckande av systemfel. Trafikolyckshändelser registreras normalt i 
allmänna avvikelsesystem, men med skiftande rapporteringsgrad och begränsad detaljinformation. 
Händelser analyseras och utreds i mindre omfattning och resultaten sprids sällan utanför den egna 
verksamheten. 
 
Slutsats: Det finns ingen sammanhållen statistik över trafikolyckor med ambulanser och det är svårt 
och tidskrävande att få en samlad bild över antalet olyckor. Trots en riskmedvetenhet görs 
upprepade avsteg från säkerheten och har kommit att accepteras i säkerhetskulturen. Registreringen 
av tillbud och olyckor är i många fall bristfällig och förutsättningarna för erfarenhetsåterföring är 
begränsade. Det saknas nationell samordning av ambulanssjukvården i trafikfrågor, myndigheters 
ansvar är oklara och regleringen av utryckningskörning är bristande. 
 

Nyckelord: ambulanser, ambulanspersonal, vägtrafikolycka, säkerhetshantering, register, 
riskfaktorer, patientsäkerhet, olycksfallsprevention, inlärning 
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Abstract 
 
Introduction: Ambulance care is becoming increasingly advanced and plays an important role when 
hospitals shut down and transportation of ill and injured people become longer. Ambulances are not 
exempt from accidents and the consequences of ambulance crashes are several. For effective safety 
work, information about incidents and accidents is required to allow for injury reduction measures to 
be made. The purpose of the study has been to investigate the occurrence of traffic accidents 
involving ambulance vehicles, the conditions for learning from adverse events and the preventive 
work in the field of ambulance operations in Sweden. 
 
Method: The study has used a mixed methodology that quantitatively investigates statistical 
conditions regarding traffic accidents with ambulances based on public data sources as well as a 
qualitative part of interviews on learning from adverse events and injury prevention work by 
ambulance healthcare representatives. 
 
Results: Over a seven-year period (2010-2016) 101 police-reported traffic accidents were found 
involving ambulances in Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition), where 205 people were 
injured. A further 93 unique traffic accidents could be identified when data from the Swedish Work 
Environment Authority and the media were co-processed. At the National Board of Health and 
Welfare (Socialstyrelsen) and the Health and Social Care Inspectorate (IVO), only one traffic accident 
was found. Traffic safety is described in the interviews as an important area for both education and 
procurement of vehicles, but the differences between healthcare providers in the way preventive 
work is conducted are high. The demands on medical skills have increased over time, while new 
employed staff is described as having less interest and experience in driving a car. It is not 
uncommon for safety to be overlooked in situations when certain care and treatment are needed 
while traveling. After adverse events in traffic, focus is more often on the human factor than 
detecting system failures. Traffic accident events are usually recorded in a universal reporting 
system, but with different reporting degree and limited details. Events are rarely analyzed or 
investigated and the results are seldom shared beyond their own organization. 
 
Conclusion: There are no coherent statistics on traffic accidents with ambulances and it is difficult 
and time consuming to get a complete picture on the number of accidents. Despite a risk awareness, 
disregards from safety are made and have been accepted in the Safety culture. The registration of 
incidents and accidents is often insufficient and the conditions for learning from adverse events are 
limited. There is no national coordination of ambulance care in traffic issues, government 
responsibility is unclear, and the regulation of emergency driving is inadequate. 
 

Keywords: ambulances, emergency medical technicians, traffic accidents, safety 
management, registries, risk factors, patient safety, accident prevention, learning 
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1. INLEDNING 

Den snabba teknikutvecklingen resulterar i att nya risker uppstår, samtidigt utvecklas olika 
skyddssystem för att öka säkerheten. De stora folkhälsoproblemen skiftar med tiden och när de 
första bilarna kom i slutet av 1800-talet började trafikskador och -dödsfall tas upp i olycksstatistiken. 
När antalet bilar ökade skedde allt fler trafikolyckor. Enligt den svenska dödsorsaksstatistiken från 
1911 dog 148 personer i olyckor på väg och under 1920-talet hade antalet ökat till 400 omkomna. 
Efter andra världskriget tog bilismen fart ordentligt, med påföljd att allt fler dödades och skadades i 
trafikolyckor. Vid mitten av 60-talet var dödstalen uppe i som mest 1300 omkomna personer per år. 
Med omläggningen till högertrafik år 1967 och bildandet av Trafiksäkerhetsverket år 1968, startade 
ett systematiskt vägsäkerhetsarbete och den negativa utvecklingen vände. Under 60- och 70-talet 
togs också flera viktiga trafiksäkerhetsbeslut, som exempelvis obligatorisk kontrollbesiktning, krav på 
bilbälte och differentierade hastighetsgränser. Riksdagen beslutade 1997 att anta ”Nollvisionen - en 
idé om ett vägtransportsystem utan hälsoförluster” som inriktning för det fortsatta 
trafiksäkerhetsarbetet (Brüde u.å.). Den svenska vägtrafikolycksstatistiken föddes år 1935 och visade 
att år 2015 omkom 259 personer och 4435 personer blev allvarligt skadade (Transportstyrelsen 
2016). Globalt omkommer ca 1,2 miljoner människor trafiken, vilket gör trafikolyckor till en ledande 
orsak till död, framför allt i låg- och medelinkomstländer (WHO 2015). Trafikskador har kommit att bli 
ett globalt folkhälsoproblem med ett flertal intressanta och viktiga skadeperspektiv.  
 
Olyckor sågs länge som oundvikliga och slumpmässiga händelser eller som konsekvenser av 
oaktsamhet eller ondska (Reason 2000). Det var först under senare hälften av 1900-talet som 
skadeepidemiologiska teorier och modeller manifesterades. Flera forskare bidrog till att utveckla 
förståelsen för området (Gordon 1949; Gibson 1961; Haddon 1963). I den nya teorin om olyckors 
orsaker redogjorde Haddon (1963) hur vävnadsskador uppkommer när energi omvandlas och som 
enligt energiprincipen eller lagen om energins bevarande förklaras med att energi inte skapas eller 
förstörs, utan ändrar bara form. Om människokroppen utsätts för mer energi än den klarar uppstår 
skador i utsatt vävnad. Senare beskrev densamme Haddon (1968) sin syn på olycksförloppet, sett ur 
en fordonskrasch. Han ansåg att genom att dela upp en olyckshändelse i tre faser; pre-krasch, krasch 
och post-krasch, så skulle det preventiva arbetet kunna effektiviseras. Under den första fasen, innan 
olyckan, kan åtgärder för att reducera olycksrisken sättas in och i den andra fasen, i 
skadeögonblicket, finns de åtgärdsmöjligheter som kan begränsa omfattning och allvarlighet. I den 
tredje och sista fasen är olyckan ett faktum och där finns de åtgärder som kan begränsa och reparera 
skadan. Det är i den tredje fasen som sjukvården befinner sig och med prehospitala insatser på 
olycksplats och transport till högre medicinsk instans kan minska morbiditet och mortalitet. För 
mindre än 50 år sedan var ambulansverksamheten en transportresurs som bemannades med en 
ensam taxichaufför (Gårdelöf 2016). Idag är ambulanserna bemannade med sjuksköterskor och 
undersköterskor som kan ge avancerad sjukvård på både skadeplats och under transport i ambulans. 
 
Även ambulanser med dess personal hamnar i sitt yrkesutövande i situationer som kan resultera i 
trafikolyckor eller så kallade ambulanskrockar. Det förekommer både singelolyckor, kollisioner 
mellan fordon, kollisioner med oskyddade trafikanter och viltolyckor. Dessa ambulanskrockar kan ske 
både med eller utan person- och/eller fordonsskador. Även icke-kollisionsolyckor kan uppkomma och 
resultera i skador på både ambulanspersonal, medåkare och patient utav de accelerations-
/decelerationskrafter som uppstår när fordonet ökar farten, bromsar eller svänger kraftigt (Slattery & 
Silver 2009). Under 1990-talet började skadehändelser där utryckningsfordon varit inblandade 
uppmärksammas mer och olyckor med ambulanser inblandade kom att framstå som mer intressanta 
än tidigare (Lundälv 2005a).  
 
Ambulanskrockar skapar än idag rubriker och medför en rad unika negativa konsekvenser jämfört 
med andra trafikolyckor med fordon av motsvarande storlek (Levick 2008). Om någon skadas i en 
ambulanskrock kan ytterligare vårdresurser behövas och ofta kräver det mer än vid andra krockar 
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med storleksmässigt jämförbara fordon. I de fall en patient transporteras, kan denne skadas eller 
förolyckas. Den involverade ambulansen kan behöva tas ur drift och därmed minskar de tillgängliga 
ambulansresurserna. Till det kommer konsekvenser som sjukskrivningar, ökade kostnader, 
försäkringsärenden, skuldfrågan, negativ publicitet och psykologiska effekter. De sammanlagda 
systemeffekterna på den prehospitala vården blir stora. Ytterligare en aspekt är den att det vid en 
ambulanskrock är arbetskamraterna som får rycka ut till skadeplats och ta hand om sina skadade 
kollegor, patienter och medtrafikanter (Lundälv 2005b). 
 
Trafikolyckor med ambulanser är ett mångsidigt problem som inte bara innefattar trafiksäkerhet 
utan även patientsäkerhet och arbetsmiljö (Lundälv 2005a). Ur myndighetsperspektiv är tillsyn och 
ansvar fördelat på olika instanser; Landsting/Region, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), Arbetsmiljöverket och Transportstyrelsen med flera. För att kunna identifiera 
riskområden och utarbeta effektiva skyddssystem inom ambulansverksamheten är tillförlitliga och 
korrekta data över händelseförlopp inklusive skador och dödsfall i ambulanskrockar av stor vikt 
(Levick 2012a). Erfarenhetsåterföring kan beskrivas som en process där information och kunskap om 
olyckor och tillbud identifieras, samlas in och analyseras. Här ingår även att upptäcka händelser, 
beskriva förlopp samt dess konsekvenser och orsaker. Spridning och kommunikation av erfarenheter 
till alla som kan dra nytta av dem är av yttersta vikt. Målet med erfarenhetsåterföring och ett 
skadepreventivt arbete är att förhindra liknande händelser, begränsa skador och därmed öka 
säkerheten. 
 
 

1.1 Problemformulering och syfte 
I det moderna samhället förväntas sjukvården vara både tillgänglig, effektiv och säker. Från att i 
huvudsak ha varit en transportorganisation, är ambulanssjukvården idag en integrerad del i 
akutsjukvården. Medan kraven blir allt högre på medicinsk kompetens och patientsäkerhet, har 
trafiksäkerhet inom ambulansverksamheten inte fått samma fokus. Ambulanskrockar är ett 
mångsidigt problem som innefattar både trafiksäkerhet, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Ändå 
saknas det fortfarande en samlad kunskap om sådana olyckors förekomst, händelseförlopp och 
personskador. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av trafikolyckor med ambulanser i Sverige, 
utifrån publika datakällor mellan åren 2010 - 2016. Syftet innefattar också att kartlägga 
förutsättningar för erfarenhetsåterföring efter olyckor samt hur det skadereducerande arbetet ser ut 
inom ambulansverksamheten i Sverige. 
 
 

1.2 Frågeställningar 
1. Hur ser förekomsten av ambulanskrockar ut i Sverige utifrån publika datakällor? 
 
2. Vilka förutsättningar finns för erfarenhetsåterföring efter ambulanskrockar ut hos ansvariga 
aktörer? 
 
3. Vad kan göras för att öka trafiksäkerheten vid ambulanstransporter? 
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1.3 Begrepp och avgränsningar 
Det finns flera olika begrepp inom risk och säkerhetsområdet och definitionerna kan skilja lite mellan 
olika intressenter. Inom trafikskadeområdet används begreppet olycka ofta och med trafikolycka 
avses en händelse som inträffat i trafik på väg eller gata, med minst ett fordon i rörelse inblandat. 
Definitionen har sina begränsningar och omfattar inte ett visst skadeutfall. Det kan således ha skett 
en olycka utan att någon kommit till skada (Lundälv 2005a). Ordet olycka kan missvisande associeras 
till händelser bortom mänskligt inflytande och kontroll, vilket kan påverka vårt handlande. Mer 
passande begrepp kan vara krock, kollision eller skada, som ett resultat av fysiska lagars inverkan när 
en eller flera säkerhetslänkar brustit (Reagle 2014). Trots sina begränsningar används 
olycksbegreppet inom både trafikskadeforskning och av berörda myndigheter. Tillbud används oftast 
för att beskriva en händelse som avviker från det normala och hade kunnat bli värre. Även begrepp 
som incident och trafikincident förekommer för att beskriva tillfälliga, och från normala förhållanden 
avvikande händelser, som resulterar i eller kan resultera i skadliga konsekvenser för säkerhet, hälsa 
och/eller miljö (Jacobsson 2012). Inom hälso- och sjukvården används termen avvikelse och hänvisar 
till en händelse som medfört eller hade kunnat medföra något oönskat (Socialstyrelsen u.å.). 
 
Studien har utgått från oönskade händelser, både olyckor och tillbud, i trafikmiljö där minst ett 
ambulansfordon och/eller dess passagerare varit involverade. Fordon och passagerare har kört på 
något, blivit påkörda eller kört av vägen. Händelserna har i många fall lett till person- och/eller 
egendomsskador, men i vissa fall framgår inte den informationen i materialet. Termen 
ambulanskrockar har använts för alla dessa händelser utan att särskilja allvarligheten, eftersom det i 
många fall varit svårt att avgöra en klar avgränsning. Det statistiska materialet har i denna studie 
begränsats utifrån datas tillgänglighet och sökbarhet samt resursbehov. Därför ger statistiken bara en 
överblick över antalet händelser och ska inte ses som några exakta siffror. Intervjuerna är gjorda med 
personal från några av landets ambulansvårdgivare och utgår från informanternas svar. Studiens 
resultat bör därför inte generaliseras utanför den aktuella verksamheten utan ska ses som en 
deskriptiv rapport som kan användas för att identifiera områden för verksamhetsutveckling och 
framtida studier. 
 
 

1.4 Disposition 
Detta arbete är skrivet som en rapport över rådande förhållanden. Bakgrunden är indelad i tre 
kapitel som omfattar tidigare forskning, teorier och modeller samt fakta om ambulansverksamheten. 
Resultatet och diskussionen är uppdelad i tre större delområden som kan läsas var för sig eller i sin 
helhet. Första delen består av statistik och beskriver förekomsten av ambulanskrockar utifrån olika 
datakällor. Del två och tre innefattar en beskrivning av hur vårdgivarna hanterar och registrerar 
tillbud och olyckor i trafiken samt hur deras skadepreventiva arbete bedrivs. Dessa delar bygger på 
intervjuer av några vårdgivare inom ambulansverksamheten från några av Sveriges regioner och 
landsting. 



4 

2. BAKGRUND 

2.1 Forskning och erfarenheter om ambulanskrockar 
Inom ambulansskadeforskningen används flera olika begrepp för att beskriva trafikhändelser där 
ambulanser varit involverade. Lundälv (2005a) skiljer på ambulansrelaterade tillbud och 
skadehändelser. Ett ambulansrelaterat tillbud beskriver en trafikhändelse som hade kunnat bli 
allvarligare och där minst en säkerhetsbarriär överskridits (ex hög hastighet). En ambulansrelaterad 
skadehändelse används för trafikhändelser som lett till personskada och där minst en ambulans varit 
inblandad. Skadorna kan ha uppkommit såväl i som utanför ambulansen och på personal, vårdad 
patient och/eller medtrafikant. I samband med uppkomst av en ambulansrelaterad skadehändelse 
har flera säkerhetsbarriärer överskridits (ex hög hastighet och överlast). Andra förekommande 
svenska termer är ambulansolycka (Petzäll 2006; Lundälv 2009), ambulanskrasch (Lundälv 2005b; 
Albertsson och Bylund 2009), ambulanskrock och ambulanskollision. Inom den internationella 
litteraturen använda ofta termerna Ambulance Crash (Kahn et al.2001; Adam et al. 2007; Grant & 
Merrifield 2011) och Emergency Medical Vehicle Collision (EMVC) (Custalov & Gravitz 2004) för att 
beskriva trafikolyckor med ambulans. 
 
Litteratur och forskning om ambulanskrockar och trafiksäkerhet för ambulanser kommer 
huvudsakligen från USA medan studier från andra länder är mer begränsade. Viss forskning är gjord i 
Sverige. De amerikanska och svenska förhållandena inom ambulansverksamheten skiljer sig något åt, 
men när det gäller ambulanskrockar och trafiksäkerhet är likheterna stora. 
 

2.1.2 Ambulanskrockar ur ett internationellt perspektiv 
Skadedata från ambulanskrockar (eng. EMVC) samlas i USA in både nationellt, regionalt, lokalt och 
registrering sker i databaser på både regional och nationell nivå. De kanske mest erkända nationella 
informationssystemen för trafikolyckor i USA är Fatality Analysis Reporting System (FARS) och 
National Automotive Sampling System General Estimates System (NASS GES) och de har båda använts 
i amerikanska studier av ambulanskrockar (Kahn 2001; Grant & Merrifield 2011). Andra 
informationskanaler är organisationer och nätverk med publika webbsidor som samlar uppgifter från 
massmedia. EMSNetwork (www.emsnetwork.org) är en av dessa och där har information om 
trafikolyckor med ambulanser samlats sedan åtminstone 2004, men webbsidan är i dagsläget inte 
tillgänglig. Material från EMSNetwork har tidigare använts i studier (Sanddal et al. 2010). Nedan 
redovisas ett urval av några ofta citerade amerikanska studier. 
 
Kahn et al (2001) har studerat ambulanskrascher med dödlig utgång, mellan åren 1987 och 1997, 
från uppgifter ur databasen FARS. De fann 339 krascher i vilka 405 personer avled och 838 skadades. 
Av dödsfallen var 78 % personer som inte själva färdats i ambulans. Flest krascher (60 %) och dödsfall 
(58 %) inträffade under utryckningskörning. Det vanligaste händelseförloppet var en kollision med ett 
annat fordon, i en korsning, vid klart väder och på torr vägbana. De mest allvarliga och livshotande 
skadorna inträffade i vårdutrymmet i bakre delen av ambulansen och på passagerare med 
ofullständigt bältesskydd. Av ambulansförarna hade 41 % tidigare krockat eller råkat ut för någon 
rättslig åtgärd relaterat till fordonstrafik. 
 
Grant & Merrifield (2011) gjorde en stor genomgång av de ambulanskrockar som finns registrerade i 
FARS och NASS GES mellan åren 1990-2009. Det framkom att totalt 691 personer omkom i dessa 
olyckor, varav 176 hade färdats i ambulans och 515 var andra medtrafikanter. Av de omkomna hade 
totalt 113 personer befunnit sig i ambulansens vårdhytt och endast 27 av dem hade använt 
säkerhetsbälte, 73 saknade helt säkerhetsbälte och för resterande 13 personer saknades den 
uppgiften. Drygt hälften av olyckorna (55 %) skedde när ambulans var under utryckning. 
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Adam et al. (2005; 2007) har jämfört ambulanskrockar i Pennsylvania, USA ur olika perspektiv. När 
olyckorna jämfördes med andra trafikolyckor som involverat fordon av samma storlek, visade det sig 
att ambulanser oftare krockar i korsningar, vid trafikljus och involverar fler personer och fler skador 
(Adam et al. 2005). Adam et al. (2007) jämförde i en annan studie ambulanskrockar i tätbebyggda 
områden med landsbygd. Inga större skillnader hittades mellan olyckorna vad gäller tid på dygnet, 
rådande ljusförhållanden och vägförhållanden eller skadors allvarlighet. Däremot var olyckorna i 
glesbygd oftare singelolyckor och beroende av miljö- eller fordonsfaktorer, medan olyckorna i 
stadsmiljö ofta skedde i korsningar och med fler fordon inblandade. 
 
Sanddal et al. (2010) undersökte amerikanska ambulanskrascher utifrån pressmaterial, för perioden 
maj 2007 till april 2009. Totalt hittades notiser om 466 ambulanskrascher där 358 resulterade i 
personskador på totalt 982 individer av vilka 480 var ambulanspersonal. Totalt skedde 79 
dödsolyckor vari 99 omkom och av vilka två av tre färdades i annat fordon än själva ambulansen. Den 
vanligast beskrivna olycksplatsen var en vägkorsning (42 %). 
 
Utöver de krockar där utryckningsfordon är direkt inblandade kan föraren genom sitt agerande i 
trafiken orsaka sekundära krockar. Denna typ av trafikhändelse, som nästan uteslutande sker i 
samband med utryckningskörning har kommit att kallas ”the wake effect” eller ”svallvågskrasch” och 
uppkommer när en trafikant distraheras av ett utryckningsfordon, tappar fordonskontrollen och 
krockar. Litteratur och forskning om svallvågskrascher är mycket begränsad. Clawson (1997) ville 
bevisa förekomsten av dessa kollisioner och undersökte fenomenet med ett frågeformulär till 
ambulanspersonal. Av resultatet framkom att denna företeelse var högst verkliga och troligen 
betydligt vanligare än direkta krockar med ambulanser. 
 

2.1.1 Ambulanskrockar ur ett svenskt och skandinaviskt perspektiv 
Tidigare forskning i Sverige har visat brist på sammanhållen statistik för ambulansrelaterade 
trafikolyckor och begränsad kunskap om dess förekomst, händelseförlopp och skador (Lundälv 
2005a; Petzäll 2006). Data finns utspridd på flera olika instanser, såsom myndigheter, arbetsgivare, 
försäkringsbolag och massmedia. Det finns ändå några studier gjorda utifrån befintliga datakällor 
(Lundälv 2005a; Petzäll 2006; Albertsson & Bylund 2009; Lundälv 2009). Följande svenska studier har 
utförts och publicerats; 
 
Lundälv (2005a) genomförde åren 2002-2005 ett projekt med titeln Ambulansrelaterade 
skadehändelser för att belysa ämnet. Av de slutsatser som drogs var bland andra bristen på samlad 
statistik och att ambulansolyckor inte kommunicerades varken internt eller externt i någon större 
utsträckning. Inom projektet gjordes flera studier och en av dessa hade som syfte att utifrån 
massmedias skaderapportering kartlägga omfattningen av ambulansrelaterade skadehändelser i 
Sverige mellan 1 januari 1991 - 30 juli 2004. Som datakälla användes tidningsurklipp och Tidningarnas 
Telegrambyrås (TT) textarkiv (Nyhetsbanken). Totalt hittades 58 ambulansrelaterade skadehändelser 
under perioden i vilka totalt nio personer omkom och 101 personer skadades. 
 
Petzäll (2006) fann 55 rapporterade ambulansolyckor, mellan januari 2003 och juli 2005, från 
polisens registreringar i Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) genom fritextsökning med 
orden ambulans och utryckning. Resultatet presenterades i forskningsrapporten Trafiksäkerhet vid 
ambulanstransporter. Av olyckorna var 36 stycken händelser där ambulans var direkt inblandad och 
19 stycken där ambulans bidragit till andra fordonskollisioner. Merparterna av olyckorna skedde 
under utryckning, i dagsljus, på torr vägbana och i tätbebyggt område. Av de olyckor där ambulanser 
själva krockat skedde 74 % under utryckning och 58 % i korsningar, medan de olyckor där ambulans 
orsakat andra fordonskrockar var 63 % så kallade upphinnandeolyckor och 58 % skedde under 
utryckning. 
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I en annan studie undersökte Lundälv (2009) ambulansolyckor ur försäkringsmaterial från ett svenskt 
försäkringsbolag, mellan 1 januari 2003 och 1 augusti 2005. Resultatet blev 16 olyckor varav 13 hade 
medfört personskador. Nio av olyckorna (56 %) hade skett under utryckning och i 13 (81 %) fall 
bedömdes ambulansföraren som vållande.  
 
Albertsson och Bylund (2009) gjorde en retroperspektiv analys av rapporterade ambulanskrascher i 
Sverige utifrån Strada, mellan åren 2003 och 2008. Sökningar gjordes med karosserikod för ambulans 
i polis-Strada och i fritext med sökordet ambu i Strada-sjukvård. Totalt hittades 110 krascher, varav 
90 stycken i polis- Strada och 20 stycken i Strada-sjukvård. Totalt omkom fyra personer i dessa 
krascher. Övriga personskador har inte återgetts, eftersom materialet i huvudsak kom från 
polisrapporterade fall ansågs skadebedömningen inte helt tillförlitligt. Några av de slutsatser som 
drogs var att krascherna oftast inträffade vid utryckning (två tredjedelar), främst under dagtid i 
dagsljus, i korsningar, vid torrt väglag och i tätbebyggda områden.  
 
Fenomenet svallvågskrascher eller ”the wake effect” har också studerats av Albertsson och Bylund 
(2010) genom sökningar i Strada. Med fritextsökningar för åren 2003-2008 hittades 63 händelser som 
bedömdes vara svallvågskrascher. Det framkom att ambulanser var inblandade i drygt hälften av 
krascherna och i resterande framförallt polis- och räddningstjänstfordon. Flest krascher inträffade i 
dagsljus, i tättbebyggt område och på torr vägbana. Även i Petzälls (2006) studie var 19 av de totalt 
55 ambulansolyckorna händelser som skulle kunna klassas som svallvågskrascher.  
 
Trafikförsäkringscentralen i Finland arbetar sedan länge med skaderegistrering och statistik. Lundälv 
(2006a) gjorde utifrån deras och Försäkringsbolagens trafiksäkerhetskommittés (VALT) 
undersökningsmaterial och registerdata (skadedata), en studie av ambulansrelaterade krascher i 
Finland åren 1996-2005. Data bestod av inrapporterade skadeuppgifter från samtliga 
försäkringsbolag i Finland som avslutat sin skadereglering avseende ambulansrelaterade 
skadehändelser och incidenter. Resultatet visade att flest krascher inträffade i storstadsregionerna, 
under dagtid och vid körning i vägkorsningar med företrädesrätt (119/528). Övriga korsningskrascher 
var drygt 60 stycken. Näst därefter var krascher (>100) som inträffade på parkeringsplatser eller 
raksträckor (   100). Totalt återfanns 528 krascher under perioden i vilka fem personer omkom och 
146 personer skadades. De olika försäkringsbolagen ersatte 98 av fallen efter att bedömning och 
personskadereglering gjorts. 
 
Norge har valt en annan väg. Sedan år 2006 har Tönsbergs trafikstation nationellt ansvar för kontroll 
och godkännande av ambulansfordon. För att utvärdera och följa upp tekniska krav startades år 2009 
en ambulansolycksutredningsgrupp, ”Nasjonal ulykkesgruppe Ambulanse”, för att tillvarata 
ambulanspersonals- och patienters säkerhet, utan att titta på skuld eller ansvar. Huvudkriterierna för 
olycksundersökning är personskador och/eller stora/allvarliga fordonsskador. Resultat och 
rekommendationer lämnas i rapportform som kommer de berörda verksamheterna tillgodo och 
uppföljning sker därefter framför allt lokalt (Nasjonal ulykkesgruppe Ambulanse 2012). Rapporterna 
ges inte ut offentligt, men viktiga resultat av nationellt intresse sprids till andra berörda intressenter. 
Det kan handla om tekniska faktorer som exempelvis ambulansbyggare kan dra nytta av (Ottersen 
2015). Mellan åren 2009 och 2016 rapporterades 83 ambulansolyckor, varav en dödsolycka, tre 
mycket allvarliga och sju allvarliga olyckor. Av dessa föll 46 olyckor innanför kriterierna för 
uppföljning och undersökning (Erichsrud 2017). Norge har även nationella föreskrifter för utbildning 
och kompetenskrav gällande utryckningskörning. Efter utbildning och godkänt prov utfärdar Statens 
vegvesen en behörighetskod för utryckningskörning på körkortet kode 160 som gäller i fem år innan 
den behöver förnyas (Vegdirektoratet 2009). 
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2.1.3 Rapporter, utredningar och motioner 
Under de senaste 20 åren har ett antal utredningar gjorts som mer eller mindre berör ämnet 
trafiksäkerhet och ambulanssjukvård. 
 
Vägverket (1996) (nu Trafikverket) undersökte på regeringens uppdrag i mitten av 90-talet 
trafiksäkerhet för utryckningsförare. Uppgifter inhämtades med en skrivelse/enkät till olika 
myndigheter, företag och organisationer som var brukare och intressenter av utryckningsfordon. 
Kartläggningen visade brist på enhetliga krav för kunskap och kompetens samt stora olikheter 
gällande anställningskrav, fortlöpande utbildning och förebyggande åtgärder. Vägverket kom i 
samråd med Rikspolisstyrelsen, Räddningsverket och Socialstyrelsen fram till en rad åtgärdsförslag. 
Där ett av förslagen var särskild behörighet för utryckningskörning med enhetlig utbildning, 
medicinsk kontroll och förarprov. Vidare presenterades också ett nytt lagförslag med tillhörande 
förordning. Åtgärder som än i dag inte förverkligats. Vägverket har även varit med och bidragit till 
den forskning och de rapporter som sammanställts av Petzäll (2008) och Lundälv (2005a). 
 
Arbetarskyddsstyrelsen (1998) (nu Arbetsmiljöverket) har genomfört en enkätundersökning av 
ambulanspersonalens arbetsmiljö. Respondenterna kom från 17 av landets 22 län och bestod av 
ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor och brandmän med ambulanstjänst. Resultatet visade att cirka 
en av fyra, under de senaste sex månaderna, hade råkat ut för en avvikelse som lett till ett tillbud 
eller en olycka. De vanligaste händelserna hade koppling till antingen fordonet eller dess utrustning, 
följt av trafikmiljö, hot och våld, fysisk belastning och stress. Hälften av personalen uppgav sig ha 
rapporterat alla avvikelser till en chef och det vanligaste skälet att inte rapportera beskrevs bero på 
att problemen var välkända inom organisationen eller kunde betraktas som bagateller. Endast 30 % 
av respondenterna uppgav också att anmälda avvikelserna hade åtgärdats. Arbetarskyddsstyrelsen 
konstaterade att rapporteringsfrekvensen sannolikt var en grov underskattning av det verkliga 
förhållandet, vilket innebär risk att en stor mängd avvikelser överhuvudtaget inte åtgärdas. 
Underrapportering av enskilda avvikelser kan tyckas betydelselösa, men kan egentligen dölja 
återkommande problem som därmed inte blir åtgärdade. Vidare framkom att bara drygt två av tre 
hade fått förarträning och utbildning på det utryckningsfordon de använder i sitt arbete (Hedin & 
Petersson 1998). 
 
Utöver ovan beskrivna dokument har en Riksrevision (2012) kopplad till ambulanssjukvården gjorts. 
Även om inget i rapporten direkt berör trafiksäkerhet finns delar som kan kopplas dit. Några 
iakttagelser som gjordes var att det saknas ett systematiskt lärande i larmkedjan samt att tillsynen 
var bristfällig över hur föreskrifter gällande ambulanssjukvården följs. Intervjuad ambulanspersonal 
beskrev en ”trötthet” inför incidentrapportering eftersom den sällan upplevdes resultera i någon 
åtgärd och/eller återkoppling. Dessutom visade statistik från bilprovningen 2011 att ambulansfordon 
hade fler brister än andra utryckningsfordon, men totalt sett en högre godkännande nivå än för 
samtliga personbilar och taxibilar (Riksrevisionen 2012). 
 
Ett antal motioner från olika politiska partier, som behandlar kompetens och utbildning för 
utryckningskörning, har även lämnats in till riksdagen de senaste årtiondena (Engle 2007; Holmqvist 
2016; Lohman 2014; Nordell 2009; Nordell 2014; Pehrson 2009; Staxäng & Bengtsson 2008; 
Åkerhielm 1998), men har samtliga fått avslag. 
 
Lundälv (2017) undersökte vilka förar- och körkortsspecifika krav som ställts på sommarvikarierande 
ambulanspersonal i platsannonser (n=56). Där framkommer brister i arbetsbeskrivningen och i 
endast ett fåtal annonser påtalades körvana (7 %) och krav på utryckningsutbildning (5 %). Ungefär 
var fjärde annons (23 %) informerade om att körtest skulle genomförs med de sökande. Många 
annonser saknade dessutom uppgifter om arbetstider (64 %). 
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2.2 Trafiksäkerhetsforskning och ambulanstransporter 
Mycket av säkerhetsforskningen inom vägtrafik är oberoende av fordonstyp. Säkerhetsarbetet har 
medfört en mängd förbättringar på både vägnät och fordon. Även körkortsutbildningen har 
genomgått förändringar. För fordon har datatekniken gett alltmer avancerade säkerhetssystem, där 
några har kommit att bli standard i nya fordon och andra som tillval. Här finns funktioner som ABS-
bromsar, airbag, antislir, antisladd, backvarnare och så vidare. Nyare system som autobroms, 
filhållningssystem, trötthetsvarnare och dödavinkelvarnare blir också allt vanligare i moderna fordon 
(Taylor & Taylor 2013). Den förbättrade trafiksäkerheten har även kommit ambulansverksamheten 
tillgodo, men vissa trafikrisker är mer eller mindre unika för ambulanstransporter och behöver ett 
särskilt hänsynstagande i det förebyggande arbetet. 
 

2.2.1 Trafiksäkerhetsrisker inom ambulanssjukvård 
Om människokroppen utsätts för mer energi än den klarar av sker skador på den utsatta vävnaden. 
Den vanligaste orsaken till skadors uppkomst är som ett resultat av någon form av kinetisk energi, 
eller rörelseenergi. Energimängden är beroende på objektets vikt och hastighet och kan beskrivas 
med formeln: KE = 1/2mv² (Rörelseenergi = massa x hastigheten i kvadrat delat med två). Därmed 
har hastigheten den i särklass största påverkan på energimängden och är tillsammans med massan 
(fordonsvikt) avgörande för det krockvåld som uppstår vid en kollision (PHTLS 2011). Ju tyngre och ju 
fortare ett fordon färdas, desto högre blir rörelseenergin och kraften i krocken (Gregersen 2016). 
Dessa faktorer, höga hastigheter och fordonsvikt, är högst aktuella i samband med ambulanskrockar. 
Utryckningskörning medför ökade hastigheter och en ambulans med dubblerad totalvikt klarar en 
kollision bättre än en personbil, men ger samtidigt ett ökat krockvåld vid kollisioner med mindre 
fordon (Lundälv 2006). 
 
Med en struktur och systematik kan arbetet med risker och förebyggande åtgärder underlättas. Brice 
et al. (2012) använder Haddons matris (1968); värden (människan), vektorn (fordon/utrustning) och 
miljön (omgivningen) för att beskriva de bidragande orsaker och tillika områden för 
trafiksäkerhetsarbete inom ambulanssjukvården. Tre viktiga orsaksgrupper som bidrar till 
ambulanskrockar anser Slattery och Silver (2009) vara kopplade till förar- och körbeteenden, fordon 
och utrustning samt vård och behandling. 
 
Kategorin förar- och körbeteende innefattar både utryckningsförare och övriga trafikanter. Det är 
viktigt att skilja på förarprestation och förarbeteende. Förarprestation handlar om en förares förmåga 
att hantera bilkörning utifrån kunskap, färdighet, perceptuella och kognitiva förmågor, medans 
förarbeteende är beroende på de val en förare gör utifrån sina förutsättningar. Båda påverkar 
trafiksäkerheten så till vida att ett gott förarbeteende kan kompensera en sämre förarprestation och 
en bra, eller tron om en bra, förarprestation kan locka till utmanande och mer riskfylld bilkörning 
(Evans 2004). Säker bilkörning handlar därför inte enbart om manövrerings färdigheter, utan även 
om psykologiska faktorer som motivationen att sänka eller höja risktagandet. Brice et al. (2012) 
beskriver riskfaktorer hos en utryckningsförare som bland annat personlig hälsa och välmående, 
långa arbetspass, utbildning och kunskap. Andra bestämningsfaktor som ökar riskerna är droger, 
läkemedel, störd sömn, ålder med mera. Det finns också begränsningar när det kommer till 
reaktionstid, synfält, fysisk kondition och så vidare. 
 
Utryckningsförare kan också ta onödiga risker för att snabbt komma fram till en sjuk/skadad patient 
(Slattery & Silver 2009). När ambulanspersonal sätter en stolthet i ett altruistisk och osjälviskt 
beteende skapas lätt en kultur där den egna och andras säkerhet åsidosätts till förmån för det akuta 
omhändertagandet (Brice et al. 2012). Okoncentration och distraktionsmoment som vid onödig 
konversation och mobilanvändning eller emotionell stress och tunnelseende i samband med vissa 
uppdrag (hjärtstopp, barn, gravida, skottskador) kan öka riskerna. Förare som tidigare varit med om 
en trafikolycka har visat sig mer utsatta för ytterligare kollisioner (Custalow & Gravitz 2004).  
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Bristande medvetenhet och förmåga hos medtrafikanter att lokalisera ett utryckningsfordon 
tillsammans med en osäkerhet och ett oförutsägbart beteende ökar också olycksrisken (Slattery & 
Silver 2009). Drucker et al (2013) har identifierat att skymd eller blockerad sikt snarare än 
åldersrelaterade förändringar försvårar upptäckten av utryckningsfordon. Andra miljöfaktorer som 
solljus eller mörker kan också påverka upptäcktsmöjligheterna. 
 
När det gäller fordon och utrustning finns skaderisker från hårda och vassa ytor i ambulansens 
inredning. Otillräcklig eller icke säkrad utrustning ökar risken att skadas i samband med en kollision 
eller kraftig inbromsning. Vårdutrymmet kan dessutom vara farligt på grund av sin stora dimension 
och svårigheten att nå viss utrustning med säkerhetsbältet på (Slattery & Silver 2009). Designen 
beskrivs kunna medföra att personalen måste prioritera vård framför den egna säkerheten under 
färd (Suserud et al. 2013). Vid vård och behandling under transport av allvarligt sjuka eller skadade 
patienter, finns en ökad skaderisk när kritiska tillstånd, såsom svikt i vitala funktioner och stora 
trauman, kräver skyndsamt omhändertagande och snabb avtransport. Vissa behandlingsåtgärder kan 
vara svåra eller omöjliga att göra med säkerhetsbälte på (Carlsson & Lundqvist 2014; Petzäll 2008). 
Ambulanspersonal har beskrivit det som att ”ju sjukare patient desto snabbare transport och mindre 
sannolikhet att säkerhetsbältet används under hela transporten” (Suserud et al. 2013, s. 16). Ett 
typexempel är hjärtstopp och hjärt-lungräddning (HLR) som inte kan utföras manuellt under 
transport med säkerhetsbälte på. Vårdaren behöver stå bredvid patient för att kunna komprimera 
bröstkorgen och redan vid måttliga accelerations- och decelerationskrafter, som vid normal körning 
blir det svårt att hålla balansen och genomföra HLR med god kvalitet (Slattery & Silver 2009). Färd 
utan säkerhetsbälte medför en markant ökad skaderisk i samband med kollisioner och inbromsningar 
(Elvik et al. 2009). 
 
Ambulanspersonal som transporterar och vårdar en svårt sjuk person är mindre oroad för sin egen 
säkerhet än vad de skulle vara i andra situationer (Suserud et al. 2013). I två olika enkätstudier med 
svensk ambulanspersonal har bältesanvändning hos både personal (Carlsson & Lundqvist 2014) och 
patient (Hagman & Nilsson 2016) undersökts. Av enkätsvaren framkommer att de allra flesta alltid 
använder säkerhetsbälte privat (95 %) och i förarhytten på ambulansen (92 %), men endast sju 
procent uppgav att de alltid använder säkerhetsbälte i vårdhytten, 59 % att de ofta använder bälte 
och 34 % att de ibland använder säkerhetsbältet där. Totalt ansåg 95 % att de utsätter sig själva för 
fara genom att inte använda bälte och 71 % att de utsätter patienten för fara (Carlsson & Lundqvist 
2014). När det kommer till användande av säkerhetsbälte på patient svarande samtliga respondenter 
(n=98) att midjebältet används och 76 % att axelbältet används, men bara 29 % uppgav att alla 
befintliga bälten använts vid den senaste transporten av en vuxen patient på ambulansbår (Hagman 
& Nilsson 2016). Resultatet från en ambulansolycksutredning i Norge (Nasjonal ulykkesgruppe 
Ambulanse 2012) visade att patienten inte var korrekt fastspänd i och med att axelremmarna inte var 
på. Medhavd medicinteknisk utrustning hade inte heller fastsatts på ett säkert sätt, vilket medförde 
att utrustningen flög ut ur ambulansen i samband med kollisionen. 
 
Det finns starka statistiska samband mellan hastighet och trafiksäkerhet. Med en hög hastighet ökar 
både risk och sannolikhet att konsekvenserna blir allvarligare än vid en kollision i lägre hastighet 
(Elvik et al. 2004). Orsaken beror till stor del på den kortare tiden en förare har att reagera på en 
oväntad situation. Ytterligare ett problem är det tunnelseende som uppträder vid höga hastigheter 
och som försvårar upptäckten av faror i tid (Gustafsson et al. 2012). Riskerna gäller både 
överträdelser av hastighetsbestämmelser likaväl som underlåtelse att anpassa hastighet till rådande 
förhållanden, såsom trafikintensitet, dålig sikt eller halka. Hastigheten har också stor betydelse för 
den totala stoppsträckan, som är det avstånd ett fordon hinner rulla från upptäckt fara till helt 
stillastående. Stoppsträckan bestäms av reaktionstid och bromssträcka som båda ökar vid högre 
hastigheter. Om ett fordon inte hinner stanna eller styras undan från ett hinder, är ursprunglig 
hastighet och avstånd till hindret avgörande för den så kallade kollisionshastigheten (Gregersen 
2016). 
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Brice et al (2012) lyfter frågan om det alls är meningsfullt att använda responstider för ambulans som 
ett kvalitetsmått. Responstider är ett högst politiskt ämne och skrivs ofta in i lokala ambulansavtal. 
Fördelarna med utryckningskörning och användandet av blåljus och siren har studerats och 
debatterats inom den prehospitala forskningen. Mest utifrån effekterna på själva körtiden, men även 
inverkan på vårdresultat. En viktig aspekt på körtider är uppdelningen av responstid, från larm till 
hämtplats av patient och transporttid, från hämtplats till sjukvårdsinrättning. Där responstiden i 
många fall är viktigare att minska än transporttiden, eftersom det då inte finns någon vårdpersonal 
på plats och uppgifterna om patientens tillstånd ofta är osäkra. Under transporttiden har bedömning 
och behandling redan kunnat initieras av vårdpersonal (Murray 2017). De tidsbesparingarna som 
mätts upp, oavsett respons- eller transporttid, har i stadsmiljö varit av storleksordningen en till tre 
minuter (Brown et al. 2000; Ho et al. 1998; Marques- Baptista et al. 2009; Petzäll et al. 2010). På 
landsbygd har minskningen varit något mer och i genomsnitt mellan sex till nio minuter (Ho et al. 
2001; Petzäll 2010). Dessa tidsbesparingar, framför allt i stadsmiljöer, får i de flesta fall anses ha 
mindre klinisk betydelse (Brown et al. 2000; Murray 2017; Petzäll 2010) och Murray (2017) 
konstaterar att inga studier hittills har kunnat påvisa en positiv effekt på vårdresultatet genom dessa 
reduceringar av körtider. 
 
Trots brist på vetenskapligt stöd har antalet prio ett utlarmningar av ambulans ökat markant på 
senare år (2011-2014) och planat ut något (2015-2016), enligt statistik från Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Resultaten redovisas som antal prio ett utlarmningar per 1000 invånare och 
exkluderar regioner utan avtal med SOS Alarm. Riksgenomsnittet var 33,9 (2011) och 45,2 (2016). 
Variationerna är stora mellan olika landsting/regioner och år 2016 var det högsta antalet prio ett 
utlarmningar 57,1 och det lägsta 36,2 per 1000 invånare. Överprioriteringar är vanliga och gäller 
framförallt patienter med lågt eller inget vårdbehov (Ek 2014; Hjälte et al. 2007). En studie har visat 
att det i så lite som tio procent av ärendena där ambulans tilldelats högsta prioritet, prio ett, förelåg 
livshotande symtom (Hjälte et al. 2007). 
 

2.2.2 Skadepreventiva åtgärder inom ambulanssjukvård 
Sverige har liksom USA ingen nationell standard för utbildning av ambulanspersonal. 
Ambulansolyckor rapporteras inte heller utifrån något standardiserat sätt och uppgifterna sprids 
sällan utanför den enskilda vårdgivaren (Brice et al. 2012). De flesta säkerhetsbesluten tas på 
lokalnivå och bristen på centraliserad organisation gör det svårt att genomföra bredare förändringar. 
Levick (2012a) hävdar att en standardiserad datainsamling skulle ge större forskningsmöjligheter och 
kunna reducera kostnader om effektiva processer och verktyg kunde identifieras och användas i 
större skala. Tillförlitliga och korrekta data över ambulansolyckor är viktiga för att identifiera 
riskområden och utveckla effektiva säkerhetssystem. 
 
Ett av det viktigaste säkerhetssystemet i ett fordon är säkerhetsbältet och som korrekt använt håller 
kvar användaren i sätet vid en kollision eller en kraftig inbromsning. Rörelseenergin gör att personer 
och lösa föremål i ett fordon fortsätter i fordonets hastighet tills något kommer i dess väg och 
antingen slår i fordonets interiör eller kastas ut. Med säkerhetsbälte minskar den mekaniska energi 
som kroppen utsätts för kraftigt och sannolikheten för personskador och dess allvarlighet minskar. 
Elvik et al. (2009) konstaterade utifrån en genomgång av 29 studier att bältesanvändning reducerar 
risken att förolyckas och skadas svårt med omkring 40-50 % i framsätet och med 25 % i baksätet, 
medan effekten på mindre allvarliga skador är i storleksordningen 20-25 %. 
 
Slattery och Silver (2009) lyfter fram flera förbättringsområden för att minska risker och öka 
säkerheten vid ambulanstransporter. De påtalar ett behov av att förbättra fordonens design och 
säkerhetssystem. Suserud et al. (2013) konstaterade att ambulanspersonal bör involveras mer i 
utformning av vårdutrymmet. Användandet av säkerhetsbälte skulle kunna ökas om hjälpmedel som 
frigör händerna användes mer (mekaniska kompressionsapparater, ventilatorer) och om fler ”hands-
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free” lösningar skulle utvecklas. Risken för skallskador har även påtalat ett behov av att skydda 
huvudet och likt den luftburna ambulansverksamheten använda hjälm (Levick 2012a).  
 
Levick (2012a) menar att som likt flyget eftersträva en ”steril cockpit” utan onödiga 
distraktionsmoment och med förbättrat teamarbete och kommunikation (likt ”crew resource 
management” - CRM) så skulle säkerheten i samband med utryckningskörning kunna ökas. Medan 
säkerheten kommer naturligt inom luftburen ambulansverksamhet, har säkerhetsarbetet inte fått 
samma genomslag inom den vägburna ambulansen, trots att verksamheterna ligger under samma 
huvudman och att i många fall har samma personer anställda (Levick 2012a). 
 
Även förarbeteenden och medvetenhet hos ambulansförare behöver förändras anser Slattery & 
Silver (2009). Brice et al. (2012) hävdar att det krävs en kulturförändring och en insikt i att korrekt 
och kvalitativ vård kan ges på ett för alla säkert sätt. Mer erfaren personal har en viktig roll för 
säkerheten och fungerar som förebilder. Oerfaren och nyanställd personal är särskilt beroende av de 
mer vana kollegorna (Ahl et al. 2005). För att upptäcka aggressiv och riskfylld körning förespråkar 
flera forskare att övervakningsutrustning för körning används (Custalow et al. 2004; Levick & 
Swanson 2005; Brice et al. 2012). Det finns system som kan ge återkoppling via både text, ljud och 
bild. Ny teknik på frammarsch använder telematik, där datateknik och digital telekommunikation 
kombineras (Nationalencyklopedin u.å.). Plattformen kan användas som app. i mobiltelefon och ge 
auditiv feedback i realtid. Bland de parametrar som kan övervakas finns fordonshastighet, hård 
acceleration/ inbromsning, g-krafter samt användandet av blåljus och sirener, säkerhetsbälte, 
blinkers och backkamera. Levick & Swanson (2005) har påvisat att ett system med auditiv feedback 
gav flera positiva effekter på trafiksäkerheten, såsom ökad bältesanvändning, minskade 
hastighetsöverträdelser, mindre allvarliga krockar samt minskade underhållskostnader utan att öka 
responstiden. 
 
Flera forskare påtalar också behovet av att minska utryckningskörning (Petzäll 2006, 2008; Slattery & 
Silver 2009). Ett sätt kan vara utvecklande av nya riktlinjer och kriterier för användandet (Brice et al. 
2012). Ek (2014) menar att om överprioriteringar vid utlarmning av ambulanser ska kunna motverkas 
behöver interna system för beslutstöd utvecklas och en ”blame free culture” eftersträvas, där 
larmcentralens sjuksköterskor inte pressas av hot om anmälan. Den mänskliga faktorn beskrivs ändå 
vara den enskilt största orsaken till patientskador och en god säkerhetskultur kräver förståelse för 
mänskliga begränsningar. En säkerhetsfokuserad organisation har ”inga dåliga människor, bara 
dåliga system” och om fokus kunde skiftas från en skuldbeläggande kultur till en lärande kultur skulle 
säkerheten gynnas positivt. Det behövs system som uppmuntrar och fångar upp oönskade händelser 
utan att bestraffa anmälaren (Brice et al 2012). 
 
Suserud et al (2013) drar slutsatsen att ambulanspersonal borde ges mer regelbunden förarträning, 
medan Ker et al. (2005) kunde konstatera i sin metaanalys att det saknas bevis för att 
vidareutbildning av körkortsinnehavare förhindrar krockar och trafikskador. Däremot har Albertsson 
& Sundström (2011) visat positiva resultat med användandet av ett e-learning verktyg DART (Driver 
Access Recording Tool) för insiktsträning av ambulanspersonal. Målet med träningen var att skapa 
förståelse och insikt i risker och konsekvenser med utryckningskörning och hur dessa kan reduceras. 
Därtill ingick reflektion och utvärdering av det egna körbeteendet och körfärdigheten. Studien visade 
en ökad säkerhetsmedvetenhet på flera punkter, såsom hastighetsanpassning, omkörningar med 
mera, i den självskattning som gjordes. 
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2.3 Teorier och modeller inom säkerhetsarbete 
 

2.3.1 Olycksmodeller 
Olycksmodeller som vilar på en god teoretisk grund är viktiga i allt säkerhetsarbete och etablerade 
modeller skapar struktur och förenklar komplexa samband. Flera olika modeller finns och uppfyller 
enskilt olika behov, men ingen modell är fulländad. En gemensam nämnare är att de försöker belysa 
felande länkar, misstag eller brister som förklaring till olyckor. Flera säkerhetsforskare förespråkar 
också användande av olycksmodeller, inte minst i samband med utredningar (Gell & Strömgren 
2015). 
 
Människa-teknik-organisation (MTO) är en olycksmodell som har kommit att bli ett nytt synsätt och 
en förebild inom säkerhet och olycksutredning. Istället för att enbart fokusera på antingen mänskliga 
eller tekniska orsaker bakom olyckor, inkluderas även organisatoriska faktorer. Genom att belysa 
samspelet mellan människa, teknik och organisation tydliggörs även ledningens betydelse för 
säkerheten (Rollenhagen 1995). För att hitta bakomliggande orsaker på systemnivå är det viktigt att 
förstå interaktionen mellan faktorerna och hur bristande samspel mellan minst två av de tre faktorer 
kan ge upphov till en olycka. Därmed har även säkerhetskultur och säkerhetsklimat blivit delar i ett 
lärandeinriktat utredningsarbete. Med en MTO-strukturerad händelseutredning kartläggs förloppet 
kronologiskt och både direkta och indirekta orsaker som förklaring till händelsen analyseras. Både 
normala förlopp samt fel och brister tas upp och beskrivs utifrån vad som hände och i vilken ordning 
de ägde rum. Tanken är att både människors agerande, tekniska aktiviteter och det organisatoriska 
ansvaret tas i beaktande. Normalt innefattar utredningen även en barriäranalys, utifrån hur väl 
befintliga barriärer (skyddsanordningar) har fungerat samt om nya barriärer behövs. Barriärernas 
kategoriseras efter fungerande barriär, brusten barriär och saknad barriär (Gell & Strömgren 2015). 
 
”Schweizerostmodellen” som utvecklats av Reason (1990) utgår från ett systemperspektiv och 
används inom både riskanalys och riskhantering. Utav organisationers säkerhetssystem görs i 
modellen liknelser med ett antal ostskivor som staplas på varandra. Ostskivorna symboliserar 
försvarsmekanismer och hålen är svagheter i systemet. Hål i en skiva skyddas av nästa skiva och först 
när flera hål hamnar i linje kan en risk tränga igenom och en olycka uppstå. För att uppnå en god 
säkerhet måste flera försvarsmekanismer som överlappar och kompletterar varandra användas. 
Modellen skiljer på hårda försvar, det vill säga fysiska barriärer, och mjuka försvar, som inkluderar 
individuella förmågor, rutiner, ansvar och så vidare. Uppkomna fel kan vara antingen aktiva och 
begåtts av verksamhetspersonalen eller latenta och ha sitt ursprung i underliggande omständigheter, 
så som dålig design, bristande tillsyn, oklara rutiner och så vidare. Aktiva fel är ofta unika för varje 
tillfälle, medan latenta fel kan ge upphov till upprepade händelser. För en ökad säkerhet behöver 
framför allt latenta orsaker studeras och elimineras. 
 

2.3.2 Säkerhetskultur 
Inom en organisation skapas en kultur som grundar sig på medlemmarnas delade värderingar, 
uppfattningar och normer. När det handlar om säkerhetsrelaterade aktiviteter och händelser har 
begreppet säkerhetskultur kommit att användas. Säkerhetskultur har kommit att definieras på flera 
olika sätt, men handlar i grunden om gemensamma värderingar, attityder, kompetenser och 
beteendemönster hos individer och grupper gällande hantering av hälsa- och säkerhet inom en 
organisation (Reason 1997). Transportstyrelsen en förenklad och övergripande beskrivning: 
 

Säkerhetskultur handlar om en organisations gemensamma sätt att tänka och agera i 
förhållande till risk och säkerhet, det vill säga hur en organisation prioriterar och faktiskt 
arbetar med risker och säkerhet kopplat till sin verksamhet. 

  (Transportstyrelsen u.å., s. 3) 
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Antonsen (2009) menar att säkerhetskultur inte ska ses som en enskild entitet av en organisations 
kultur, utan som den effekt organisationens kultur har på säkerheten. Eftersom kulturer är socialt 
konstruerade fenomen varierar sannolikt de delade värderingarna och normerna i olika delar eller på 
olika nivåer inom en organisation. Förutom kulturen inverkar även maktförhållanden (eng. power) 
inom organisationen på dess säkerhetskultur och därför behövs en kombination av både makt- och 
kulturellt perspektiv för att förstå och förklara säkerheten inom organisationer (Antonsen 2009). 
 
Arvidsson & Lindvall (2014) sammanfattar i sin rapport att det är ledningens attityder och agerande i 
säkerhetsfrågor som lägger grunden för säkerhetsnivån och därmed påverkar de anställdas 
förhållningssätt till säkerhet. Tydliga säkerhetsmål och -styrning är centrala för säkerhetskulturen och 
påverkar förståelse, kommunikation, engagemang och ansvarstagande. Alla inom verksamheten 
behöver känna till dess risker, ta gemensamt ansvar och delta i säkerhetsarbetet. Arbetsmiljöverket 
(2017) beskriver att en god säkerhetskultur kännetecknas av att ledningen är en del av kulturen samt 
prioriterar och hanterar säkerhetsfrågor på alla nivåer i verksamheten. 
 

2.3.3 Registrering av olyckor och tillbud 
För att undersöka skadors förekomst och utbredning behövs någon form av registrering. Olika former 
av epidemiologisk bevakning, så kallad ”injury surveillance” sker inom olika områden och olika 
samhällsnivåer. Det kan handla om registrering av exempelvis trafikolyckor eller arbetsskador. Syftet 
med registreringen är att följa skadehändelser för att få underlag till det förebyggande arbetet och 
systematiskt försöka dra lärdom från händelserna. Skaderegistrering i formen av epidemiologisk 
bevakning innebär ett kontinuerligt informationsflöde där erfarenhet återkopplas och används i 
säkerhetsarbetet. Registreringen är i sig inte tillräckligt för att skapa rätt förutsättningar till 
erfarenhetsåterföring och fungera som ett verktyg i det preventiva arbetet. Informationen måste 
tillbaka till verksamheten för att där kunna användas i säkerhetsarbetet (Andersson 2015). 
 
Större allvarligare olyckor är relativt ovanliga och upprepas sällan i en enskild organisation. Ett 
säkerhetsarbete som endast inriktar sig på utredning och förebyggande arbete av större allvarligare 
olyckor riskerar att bli ineffektivt (Arvidsson 2012). Heinrich (1931) har beskrivit en teori som kommit 
att kallas ”isbergsteorin”. Han menar att om även riskobservationer, nära händelser och tillbud 
rapporteras skapas ett bättre underlag för skadeförebyggande åtgärder, eftersom de är betydligt 
vanligare än olyckor, men ofta har samma bakomliggande orsaker. Denna rapportering kan även ha 
positiva effekter på antalet anmälningar, då skuldkänslor och rädsla för konsekvenser som finns hos 
individen minskar. Tanken med att rapportera oönskade händelser som avvikelser är att få en 
överblick för att kunna arbeta förebyggande. Avvikelser och tillbud är i praktiken omöjliga att helt 
undvika, men ju högre rapporteringsfrekvens desto fler åtgärder kan sättas in med syfte att minska 
olycksfrekvensen (Reason 1997). 
 
Inom hälso- och sjukvården har avvikelserapportering blivit en del i det kvalitetsarbete som regleras i 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
(SOSFS 2011:9). Avvikelsehantering är enligt Socialstyrelsens definition att identifiera och rapportera 
avvikelser, klarlägga och åtgärda orsaker samt dokumentera detta. Åtgärdernas effekt ska 
sammanställas och resultat återföras (Socialstyrelsen u.å.). Vårdhandboken, en elektronisk resurs för 
hälso- och sjukvården som ges ut på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL), beskriver 
vikten av att ha god kontroll över den egna verksamheten och med system identifiera, rapportera, 
åtgärda och följa upp avvikelser och risker. Avvikande händelser definieras som allt som inte 
stämmer med normal rutin och förväntat vårdförlopp och kan exempelvis vara vård-, arbetsmiljö- 
eller driftrelaterat. Det berör inte bara patienters vård och behandling utan även personalens 
situation och arbetsmiljön, administrativa rutiner eller påverkan på den yttre miljön och egendom 
(Inera 2017). 
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2.3.4 Erfarenhetsåterföring från olyckor och tillbud 
En grundläggande egenskap hos människan är att dra lärdom från händelser i sin omgivning. Detta 
sker instinktivt, både medvetet och omedvetet, och gynnar artens överlevnad. Lärandet kan ta sig 
olika utryck och det finns åtskilliga teorier som beskriver detta. När det kommer till riskhantering har 
olycksutredning och systematisk uppföljning blivit en viktig komponent inom vitt skilda 
säkerhetsområden och på olika nivåer. Med erfarenhetsbaserad kunskap kan effektivare 
skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärder vidtas (Gell & Strömgren 2015). 
 
Det preventiva olycksarbetet kräver information om händelser och ett sätt att få allmänna uppgifter 
är att samla in och bearbeta statistik, medan utredningar och analyser kan ge en bättre förståelse för 
händelseförlopp. Underlaget kan utgöras av exempelvis databaser, enkäter eller intervjuer och med 
innehållsrika fakta, helst från flera händelser, kan analyser göras mer tillförlitliga (Lindberg u.å.). 
Utredningsmetodiken av en oönskad händelse i form av en olycka eller ett tillbud kännetecknas av 
ett systematiskt arbete. Syftet är att klarlägga förlopp, orsaker och omständigheter kring händelsen. 
Ofta innehåller många utredningsmetoder även skadeförebyggande delar (Gell & Strömgren 2015). 
Hur användbar skaderegistrering blir beror på hur väl den dokumenterats. En förutsättning för 
tillförlitliga skadedata är att så många olyckor som möjligt förs in i systemet och att skadan/olyckan 
är väldefinierad och definitionen är densamma över tid (Robertson 2007). Kunskap och förståelse hos 
registrerare och utformningen på det system som används är avgörande för kvalitén på rapporterad 
och lagrad information. Formella rapporterings- och uppföljningssystem skapar i sig inget lärande, 
utan är en länk i lärandeprocessen och utan ett ledarskap och en organisation som uppmuntrar till en 
lärande säkerhetskultur, riskerar systemen att fallera. För att minska och begränsa effekter av 
framtida olyckshändelser är erfarenhetsåterföring från olyckor och tillbud viktigt och med ett 
systematiskt arbete underlättas denna process. Kedjemodellen eller ”the CHAIN model” har 
utvecklats för att på ett enkelt och funktionellt sätt belysa de viktiga steg som en effektiv 
erfarenhetsåterföringsprocess behöver genomgå. Modellen kan tillämpas inom flera olika sektorer. 
Delarna i modellen är likt länkarna i en kedja beroende av varandra för att fungera. De olika stegen är 
följande: 
 

1. Rapportering och registrering av inträffade olyckor och tillbud. 
2. Urval för utredning av olyckor och tillbud. 
3. Utredning av olyckor och tillbud. 
4. Spridning av resultat och kunskap. 
5. Förebyggande arbete där liknande olycksrisker finns. 

     (Lindberg 2008) 

WHO (2005) skriver i sina riktlinjer om rapportering och lärande från oönskade händelser att det är 
responsen på de rapporterade händelserna som leder till förändring. Personal och organisationer 
inom hälso- och sjukvård behöver bli bättre på att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper 
från oönskade händelser, så att förebyggbara fel kan undvikas inom andra delar av sjukvården. 
Mahajan (2010) konstaterar att medan tillbudsrapportering inom många högrisk-organisationer (ex. 
flyg, järnväg) har varit ett viktigt instrument för att öka säkerheten, har samma positiva effekt inte 
skett inom vården. Det beskrivs bero på en rad olika barriärer som exempelvis rädsla för bestraffning, 
bristande säkerhetskultur, dålig förståelse hos personal för vad som ska rapporteras och hur detta 
kan gynna säkerheten. Viktiga slutsatser är att sjukvården inte använder tillbudsrapportering i 
tillräcklig utsträckning. Rapporter måste hanteras sanktionsfritt, analyseras utifrån ett human 
factors/MTO-perspektiv samt återkopplas till personalen för att öka motiveringen till att rapportera. 
 
En organisation som söker och bestraffar syndabockar riskerar att fel inte rapporteras eller att 
rapporter manipuleras (Dekker & Jonsén 2007). Få rapporterade händelser är inget tecken på god 
säkerhet lika lite som att många rapporter tyder på dålig säkerhet. Det kan snarare vara tvärtom. 
Framgångsrika rapporteringssystem har visat sig vara: icke bestraffande (inom rimliga gränser), 
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konfidentiella, oberoende (från tillsynsfunktioner), ge snabb återkoppling samt vara lättanvända 
(Reason 1997). De tre första faktorerna handlar om att skapa tillit för systemet hos rapportörer och 
de två sistnämnda har med motivation att göra. Dekker & Laursen (2007) beskriver hur en 
organisation som såg oönskade händelser som mänskliga fel ofta gav en reprimand och extra 
individuell utbildning. Dessa situationer återupprepades ofta, men med en annan individ, då de 
grundläggande arbetsförhållandena lämnats oförändrade. Medan organisationen trodde att det 
gjorde vad det kunde, minskade inte antalet händelser. 
 
Ett samhälle kan ses som ett sociotekniskt system med flera olika hierarkiska nivåer, från 
verksamhetsnära arbete till verksamhetsledning vidare till myndigheter och slutligen statliga organ. 
Ytterligare ett steg högre finns överstatliga organ och internationella samfund. Mellan nivåerna sker 
ett informationsflöde med rapportering av riskanalyser eller utredningar. Merparten av den 
information som genereras omhändertas på lägre systemnivåer, men när risker eller händelser anses 
tillräckligt allvarliga reagerar högre nivåer, ytterst regering och riksdag. Med lagstiftning, 
styrdokument och ökade resurser eftersträvas en acceptabel säkerhetsnivå. Inom flera branscher 
finns lagstiftning för säkerhet och inkluderar hur olycksfall skall rapporteras och utredas (Gell & 
Strömgren 2015). När det handlar om ambulanskrockar kan följande områden vara aktuella; 
vårdskador som regleras i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), arbetsskador i Arbetsmiljölagen (SFS 
1991:677) samt dödsolyckor inom vägtrafiken i Förordning med instruktion för Trafikverket (SFS 
2010:1859). Utöver dessa lagar säger Förvaltningslagen (SFS 1986:223) att förvaltningsmyndigheter 
inom ramen för sin egen verksamhet skall samverka och hjälpa andra myndigheter. Dessa 
myndigheter är många och bland dem finns; Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
Arbetsmiljöverket, Trafikverket, Transportstyrelsen, Trafikanalys, Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Statens 
haverikommission (Statistiska Centralbyrån (SCB) u.å.). 
 

2.3.5 Säkerhetsarbete och skadeprevention 
Prevention är ett vitt begrepp som innebär att förhindra och/eller lindra konsekvenser av oönskade 
händelser. Det används ofta inom hälsovetenskapen och kan innefatta åtgärder såsom utbildning, 
interventioner, program, regleringar och lagstiftning med mera. Preventionsåtgärder brukar indelas i 
tre olika typer: primär, sekundär och tertiär. Den primära preventionen riktar in sig på att försöka 
hindra uppkomst av sjukdom/skada, medan sekundär prevention handlar om att påverka 
inledningsskedet av skadan/sjukdomen och tertiär prevention avser efterförloppet innefattande vård 
och rehabilitering.  
 
Haddon (1968) har utvecklat en matris (se tabell 1) i vilken en skade-/olyckshändelse indelas i tre 
tidsdimensioner; före, under och efter händelsen. Bidragande orsaker kategoriseras utifrån värd 
(människa), vektor (fordon) och miljö (omgivning). Omgivningsdelen delas ofta upp i två delar, en 
fysisk och en sociokulturell del (Haddon 1980). Matrisen är tänkt att underlätta det 
skadeförebyggande arbetet. 
 
Ett annat sätt att indela preventionsåtgärder är i aktiva och passiva interventioner. En aktiv åtgärd 
kräver ett aktivt deltagande, exempelvis att följa trafikregler, medan en passiv åtgärd inte är 
beroende av individens agerande, exempelvis använda bilbälte, krockkudde, hjälm och så vidare 
(Haddon 1980). I praktiken är dock få strategier helt passiva eftersom många säkerhetsfunktioner 
och -produkter kräver någon form av aktivt handlande, exempelvis så behöver hjälmen sitta på 
huvudet för att skydda, bilbältet måste spännas fast och så vidare. Den snabba teknikutveckling har 
resulterat i allt fler och mer avancerade säkerhetssystem, bland annat i fordon och som enligt 
ovanstående definition är att se som passiva, men rent funktionsmässigt är aktiva och automatiska. 
Dessa säkerhetssystem är exempelvis ABS-bromsar, antispinn, autobroms med flera. 
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 Ambulans-  
personal/ Patient 

Fordon/ 
Utrustning 

Fysisk  
omgivning 

Sociokulturell 
omgivning 

Pre- 
krasch 

Attityder & beteenden, 
körerfarenhet, 
körutbildning, 
sömn, långa skift, 
alkohol, mediciner 

Fordonets 
säkerhetssystem, 
bromsar, däck, 
hastighet, design & 
underhåll 

Vägen, 
vägmärken, 
mitträcken 

Allmänhetens 
förväntningar, 
säkerhetskultur, 
arbetsmetoder, 
uppdragsprioritering 

Krasch Bältesanvändning, 
risktagande, 
fysisk kondition, 
distraktion 

Fordonets storlek och 
konstruktion, inre 
säkerhet, bälte, airbag, 
säkrad utrustning 

Vägens omgivning, 
väder & väglag, 
trafiktäthet, 
vårdhyttens design 

Fordonslagar, 
bälteslag 

Post-
krasch 

Fysisk kondition Fordons design, 
utrymningsvägar, 
brandrisk 

Prehospitalt 
omhändertagande, 
sjukvård 

Olycksregistrering, 
utredning,  
erfarenhetsåterföring 
från olyckor 

 
Tabell 1. Haddons matris med exempel på egenskaper (fritt efter Haddon 1968; Lundälv 2005a; Brice et al. 
2012) 
 

Haddon (1970) utvecklade senare en modell med strategier för att hantera och begränsa risker för 
att åstadkomma ökad säkerhet. Modellen bygger på energiprincipen och innefattar tio steg med 
åtgärder och inkluderar försök till att minska den potentiella farligheten, skapa förutsättningar för att 
hantera riskkällan och minimera uppkomna konsekvenser. Den ursprungliga modellen har sedan 
vidareutvecklats till att passa olika områden. 
 
De tio stegen kan kort sammanfattas som: 
 

1. Eliminera risken.   6. Träna och instruera. 
2. Separera risken.   7. Varna för risken. 
3. Isolera risken.   8. Övervaka risken. 
4. Modifiera risken.   9. Rädda om olycka inträffat. 
5. Utrusta för att klara risken.  10. Lindra och återställ. 
 

 

2.4 Ambulanssjukvården i Sverige 
 

2.4.1 Ambulanshistoria 
Sverige fick sin första automobilambulans år 1910, som var av märket Vabis (Vagnsaktiebolaget i 
Södertälje) och placerades på Johannes brandstation i Stockholm. Marschfarten var på knappt 25 km 
i timmen. Ambulanserna förblev länge en ren transportresurs och det skulle dröja länge innan den 
medicinska vården fick något större utrymme. Ända in på 1980-talet beskrevs ambulanspersonalens 
viktigaste egenskaper skämtsamt som ”starka armar och tung högerfot” (Gårdelöf 2016), men i takt 
med utvecklingen av en allt mer avancerad sjukvård, både medicinskt och tekniskt, ökade också 
kraven på ambulanssjukvården. 
 
Först 1968 fastslogs författningsmässigt att sjuktransporter var sjukvårdshuvudmännens ansvar och i 
samband med detta utformades en tre veckors sjukvårdskurs för ambulanspersonal (Gårdelöf 2016). 
Landstingen tog nu över ansvaret för den ambulans- och sjuktransportverksamhet som tidigare 
organiserats av taxi, enskilda sjukhus, bärgningsföretag och brandkårer. Även om huvudmannaskapet 
ändrats var utförarna desamma och landstingen fick skriva avtal med de lokala entreprenörerna. I 
samband med Kungörelse med föreskrifter om sjukvårdsutbildning för ambulanspersonal m.m. 
(SOSFS 1978:34) blev utbildningen för ambulanspersonal obligatorisk och förlängdes till sju veckor. 
Ytterligare steg mot dagens ambulanssjukvård kom med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) i 
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vilken konstaterades att sjuktransporter skulle falla under hälso- och sjukvårdens ansvar. Under 80-
talet började det ställas högre krav på utrustning, ambulansers storlek och personalens kompetens. 
Så mot slutet av 80-talet startade försök med att låta ambulanssjukvårdare ge läkemedel på vissa 
bestämda indikationer (Socialstyrelsen 1990). Kompetenskravet för ambulanssjukvårdarna blev 
därmed undersköterskeutbildning och en 20-veckors kurs inom ambulanssjukvård. SoS-rapport 
1990:10 om Ambulanssjukvården inför år 2000 beskrev behovet av olika yrkeskategorier inom 
ambulanssjukvården, framförallt ambulanssjukvårdare med olika kompetenser, men även 
sjuksköterskor och till viss mån även läkare (Socialstyrelsen 1990). Senare på 90-talet gavs en 
Kompetensbeskrivning för sjuksköterska i ambulanssjukvård (SOSFS 1997:18) ut och i Socialstyrelsens 
föreskrift om Läkemedelshantering inom ambulanssjukvården (SOSFS 1999:17) tidsbegränsas 
sedermera möjligheten att delegera läkemedelshantering för icke legitimerad personal. Från den 
första november 2005 trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering 
i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1) i kraft för ambulanssjukvården efter att tidigare föreskrifter 
fått förlängd giltighet (SOSFS 2005:22). Därefter får enbart legitimerad personal hantera läkemedel 
och i föreskrifterna står det att läkemedel ska iordningställas och administreras av sjuksköterska eller 
läkare. En sjuksköterska kan ändå delegera iordningställande och administrering av läkemedel till 
annan befattningshavare om det kan ske på ett säkert sätt. Vidare kan ansvarig ambulansläkare låta 
icke legitimerad personal iordningställa och administrera medicinsk oxygen, enligt generella direktiv 
(SOSFS 2005:24). I praktiken innebär dessa regler att en ambulans måste vara bemannad med minst 
en legitimerad sjuksköterska. Några andra mer specifika bestämmelser finns inte, men 
Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) (2012), en frivilligorganisation för sjuksköterskor 
verksamma inom ambulanssjukvården, har gett ut en kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. 
Kompetensbeskrivningen har i sig inget lagstöd, men skall svara upp mot de riktlinjer som 
Socialstyrelsens ställde i den nu inaktuella Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 
(SOSFS 2005: 105-1). Författningen försvann i och med att den nya Patientsäkerhetslagen (SFS 2010: 
659) kom och därmed förlorade också Socialstyrelsen sitt ansvar inom området och nu är det 
verksamhetschefen som ansvarar för att rätt kompetens finns på plats. 
 

2.4.2 Ambulansverksamhet 
I Sverige har sedan 80-talet flera mindre sjukhus avvecklats eller fått nya uppdrag och många 
akutmottagningar och förlossningsavdelningar har flyttats eller lagts ner. Det minskade antalet 
vårdenheter har medfört längre resvägar och ett ökat behov av ambulanstransporter. Med allt 
kortare vårdtider och förflyttningar av svårt sjuka från sjukhus till andra vårdinrättningar har också 
kraven på vård och transport från ambulanssjukvården ökat. Sverige låg 2010 lägst inom EU vad 
gäller antalet vårdplatser på sjukhus (Bremer 2016). 
 
Ett utmärkande drag i ambulansverksamheten är att personalen behöver kunna bedöma, behandla 
och vårda patienter med alla förekommande skador och sjukdomar i alla tänkbara miljöer och 
omständigheter (Bremer 2016). Arbetet sker under olika förhållanden och på ett brett klientel. Ibland 
är patientens tillstånd så kritiskt att extra sjukvårdspersonal, såsom läkare, sjuksköterska, behöver 
följa med i ambulansen. En annan gång kan andra yrkesgrupper, såsom räddningstjänstpersonal, om 
behovet finns medfölja ambulans och assistera vården, i enlighet med de så kallade ”IVPA- avtalen”. 
Bakgrunden finns i den lag om vissa kommunala befogenheter (SFS 2009:47) som tillåter kommuner 
och landsting att ingå avtal om första hjälp i väntan på ambulans (IVPA) med kommunal 
räddningstjänst. Vid andra tillfällen kan den hjälpsökande vara brottsmisstänkt och därmed även 
polisens klient. Lundälv (2006, s. 32) beskriver det som att: ”Klienten kan vara patient och patienten 
kan vara klient”. 
 
Dagens sjukvård bygger på kunskap och beprövad erfarenhet och för att säkerställa kvalitet används 
olika behandlingsrekommendationer och riktlinjer. Ambulanssjukvården har länge saknat nationella 
behandlingsriktlinjer, men SLAS (Sveriges medicinskt Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan) 
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har sedan år 2002 gett ut sina egna behandlingsriktlinjer. Dessa har sedan legat till grund för många 
regioners riktlinjer. I den senaste versionen från år 2017 har de olika avsnitten bearbetats och 
diskuterats av representanter från alla landsting/regioner och nu har de gemensamt godkänts som 
nationella riktlinjer (SLAS 2017). 
 
Kompetenskravet för ambulanssjukvårdare är idag undersköterskeutbildning samt en 40 veckors kurs 
i ambulanssjukvård (totalt tre år) och för ambulanssjuksköterskor gäller sjuksköterskeexamen och 
specialistutbildning inom ambulanssjukvård (totalt fyra år). Det förekommer även att grundutbildade 
sjuksköterskor och sjuksköterskor med andra specialistutbildningar anställs inom ambulansen. En 
ambulansbesättning består idag av en person med minst undersköterskekompetens och 
ambulanssjukvårdsutbildning och en legitimerad sjuksköterska. Kombinationer med två 
sjuksköterskor med eller utan specialistutbildning kan också förekomma. 
 

2.4.3 Förarutbildning och kompetenskrav för utryckningskörning 
Det finns många verksamheter som har utryckningsfordon och därmed får använda blåljus och siren 
för att påkalla fri väg. Förutom polis, räddningstjänst och ambulans använder även Tullverket, 
Försvarsmakten, Kriminalvården, elbolag, transportföretag och budfirmor sig av utryckningsfordon. 
Lundälv (2006) beskriver egenskaper för att bli en bra utryckningsförare som: 
 

För att bli en god utryckningsförare krävs mognad, körträning och utbildning i 
utryckningskörning, etik, psykologi, trafiksäkerhets- och risktänkande, men även 
medvetenhet om höghastighetskörning som ett riskmoment. 

  (Lundälv 2006, s. 33) 
 
Det finns idag ingen nationell lagstyrning vad gäller utryckningskörning, utan ansvaret ligger hos varje 
huvudman. För sjukvårdens del hamnar ansvaret hos regioner/landsting och ambulansvårdgivare. 
Socialstyrelsens skriver i sina föreskrifter om Ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 2009:10) att 
vårdgivaren har ansvar för att den personal som framför en ambulans har kompetens för att på ett 
säkert sätt kunna utföra ett ambulansuppdrag. Mer än så är det inte preciserat och Lag om 
yrkesförarkompetens (SFS 2007:1157), med bestämmelser om grundläggande kompetens och 
utbildning av yrkesförare, gäller inte förare av ambulansfordon. Kompetensbeskrivningen som RAS 
har gett ut beskriver att den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan ska kunna: 
 

” […] transportera på ett trafik- och patientsäkert sätt” (RAS & SSF 2012, s. 7) 
 

”identifiera säkerhetsbrister och medverka i utveckling av säker och komfortabel 
transport” (RAS & SSF 2012, s. 9) 

 
Utryckningskörning ger en förare möjlighet att överträda flera trafikbestämmelser, men det innebär 
också ett ökat ansvar. Enligt Trafikförordning (SFS 1998:1276) skall en trafikant lämna fri väg för ett 
utryckningsfordon som signalerar med föreskriven larmanordning. Föraren skall stanna till om det 
behövs, men ges ingen rätt att bryta mot gällande trafikregler. Föraren av utryckningsfordonet får vid 
trängande fall, med föreskrivna larmanordningar kräva fri väg under förutsättning att hänsyn tas till 
andras säkerhet. En utryckningsförare har även rätt att vid trängande fall underlåta sig att följa 
föreskrifter som inte särskilt gäller honom eller henne förutsatt att särskild försiktighet iakttas. Det 
kan handla om regleringar så som hastigheter, ljussignaler, färd på gång- och cykelvägar samt andra 
lokala trafikföreskrifter. Det finns inga styrande lagdokument för vad en utryckningsförare ska kunna, 
utan respektive huvudman ansvarar för den kompetens och utbildning de anser en utryckningsförare 
ska ha. 
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Utifrån ett tidigare regeringsuppdrag har Vägverket tagit fram ett utkast till en handbok för 
utbildning av utryckningsförare (Bylund 2010). Med utgångspunkt från denna bok har Grundläggande 
kompetensmål för utryckningsförare sammanställts för att beskriva de kunskaper och färdigheter en 
utryckningsförare antas behöva (Vägverket 2008). Publikationen har utarbetats tillsammans med 
Arbetsmiljöverket, Räddningsverket, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen. Dokumentet innehåller 
inga nya regler, men konkretiserar vilka kompetenser de involverade myndigheterna anser att, en 
utryckningsförare behöver för att kunna utföra sitt uppdrag på ett säkert sätt. Vidare beskrivs att ”De 
kompetenser som specificeras i dokumentet antas minimera risken för olyckor i samband med 
utryckningskörning” (Vägverket 2008, s. 4). 
 
Den trafikinstruktörsutbildningen för utryckningsförare som tidigare drivits av Trafikverket har sedan 
år 2012 tagits över och drivs av Akut- och katastrofmedicinskt centrum (AKMC) i Västerbotten. Den 
nya utbildningen för utryckningsfordonsförare fokuserar på attityd- och beteendeförändringar i 
trafiken. Webbsidan Nätverket för en nationell körutbildning för utryckningsförare har skapats som 
en gemensam nationell portal. (Nätverket för en nationell körutbildning för utryckningsförare u.å.). 
 

2.4.4 Ambulansfordon, fordonsregler och säkerhetssystem 
Dagens ambulansfordon består huvudsakligen av personbilsambulanser och storbilsambulanser. 
Jämfört med vanliga personbilar är totalvikterna för ambulanser betydligt mycket högre. En 
personbilsambulans kan väga upp till 2,8 ton och en storbilsambulans upp till 5,3 ton, vilket påverkar 
köregenskaperna och ställer stora krav på förarna.  
 
I Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 2009:10) ställs krav på hur en 
ambulans ska utformas. Det är vårdgivarens ansvar att ambulans och utrustning har ändamålsenliga 
egenskaper så att transport, vård och behandling kan ske på ett säkert sätt. Vårdutrymmet ska 
dimensioneras och inredas så att god och säker vård kan ges samt så långt det är möjligt utformas på 
ett sätt som möjliggör prehospital akutsjukvård under transport. Vidare skall vårdgivaren göra en 
risk- och behovsanalys utifrån ställda krav. 
 
Fordonsförordningen (2009:211) innefattar grundläggande generella krav på fordon och dess 
utrustning. Utrymmen för den som färdas i ett motordrivet fordon ska inrättas och utrustas så att 
personskada vid en trafikolycka eller en inbromsning kan undvikas eller reduceras. Förarplatsen ska 
vara rymlig och utformad så att en lämplig körställning och en god uppsikt över omgivningen kan 
upprätthållas. Utöver dessa bestämmelser finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare (TSFS 
2016:22) specifika regler om fordons beskaffenhet och utrustning för nationellt typgodkännande av 
fordon som tillverkas i små serier. Föreskrifterna innehåller bland annat regler för ambulansfordon. 
Godkännande och besiktning av ambulansfordon ryms inom Fordonslagen (2002:574), 
Fordonsförordningen (2009:211) och i Transportstyrelsens tidigare nämnd föreskrift (TSFS 2016:22). 
 
För konstruktion och utformning av ambulanser och dess utrustning finns förutom 
Transportstyrelsens föreskrifter olika standards. Den svenska standarden (SS-EN 1789:2007+A2:2014) 
för vägambulanser som ska transportera minst en person på bår ges ut av Swedish Standard Institute 
(SIS) och bygger på en Europastandard. Den omfattar krav på konstruktion, prestanda, utrustning 
samt kontroll av ambulanser, men innehåller inga krav för godkännande och registrering av 
ambulansfordon. Standarden ger även allmänna krav på de medicinsktekniska produkter som 
transporteras och används i eller utanför ambulansen (Swedish Standard Institute (SIS) u.å.). En 
standard är i sig inte lagstyrd eller tvingande utan en överenskommelse mellan de företag, 
organisationer och myndigheter som deltar i utvecklingsarbetet, men kan indirekt bli ett krav om det 
tas med i upphandlingar och andra föreskrifter (Falk 2017). 
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2.4.5 Andra lagar och föreskrifter som berör trafiksäkerhet 
Utöver de bestämmelser som reglerar tekniska egenskaper och framförande av fordon finns det 
några andra lagar som kan vara aktuella vid ambulanstransporter. Trafikförordningen (SFS 
1998:1276) innehåller regler för alla trafikanter, med några undantag, som färdas på väg eller i 
terräng och syftar till att minska skador och olyckor. Personer i personbil och lastbil skall sitta på en 
plats med säkerhetsbälte och använda detta, om en sådan plats är tillgänglig. Viss personal, inklusive 
sjukvårdspersonal, kan i baksätet på ett utryckningsfordon undantas bältesregeln om det medför 
hinder eller annan olägenhet i tjänsteutövningen, enligt Transportstyrelsens föreskrifter om 
användning av bilbälten och särskilda skyddsanordningar för barn (TSFS 2014:52). Barn kortare än 
135 cm ska använda bilbarnstol, bälteskudde eller särskild skyddsanordning för barn. Tillfälliga 
transporter under korta sträckor eller om det finns medicinska hinder, läkarintyg krävs, kan undantas 
regeln (SFS 2006:1208). 
 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 2009:10) har den person som 
framför en ambulans ansvar för att extra utrustning och lösa föremål sitter fast så att skador kan 
undvikas i samband med kollisioner och kraftiga inbromsningar. 
 
Brottsbalken (SFS 1962:700) 24 kap 4 § innefattar den så kallade nödrätten, som i extrema 
situationer och nödlägen ger allmänheten, tillika ambulanspersonal, möjlighet att undantas straff för, 
normalt straffbara gärningar, som sker vid fara som hotar liv, egendom eller annat viktigt intresse 
och medför konsekvenser som kan försvaras i relation till farans allvarlighet. 
 

2.4.6 Prioritering och dirigering av ambulanser  
Mellan staten och SOS Alarm finns alarmeringsavtalet som avser åtaganden av nödnumret 112. Det 
är därmed SOS Alarms ansvar att svara, bedöma och vidarekoppla nödsamtal till rätt instans, men i 
avtalet ingår även kommuners, landsting och statliga myndigheters rätt att sluta andra avtal om 
själva larmbehandlingen. Samtliga kommunala räddningstjänster har avtal med SOS Alarm och för 
närvarande har även de flesta regioner och landsting avtal med SOS Alarm om prioritering, 
alarmering och dirigering av ambulans. Undantagen är region Uppsala (Uppsala läns landsting) och 
Region Västmanland (Västmanlands landsting) som sedan maj 2015 bedriver Sjukvårdens larmcentral 
(SVLC) i egen regi (Riksrevisionen 2015) och Sörmlands landsting som anslöt sig den 28 november 
2017 till SVLC (Jonsson 2017). 
 
SOS Alarm använder ett symtombaserat beslutstöd vid prioritering av ambulansuppdrag som 
benämns Svenskt Index för Akutmedicinsk Larmmottagning (SIAL) (SOS Alarm u.å.). SVLC använder sig 
istället av ett annat eget utvecklat beslutsstöd (Jonsson 2017). Gemensamt gäller för båda systemen 
Socialstyrelsens bestämmelser om prioriteringsgrader vid ambulansutlarmning: 
 

Prio 1 - Akuta livshotande symtom eller olycksfall. 
Prio 2 - Akuta, men inte livshotande symtom. 
Prio 3 - Övriga uppdrag med vård eller övervakningsbehov där rimlig väntetid inte 
bedöms påverka en patients tillstånd. 

          (SOSFS 2009:10, s3) 
 
Vid transport från hämtplats till vårdenhet sker bedömning, prioritering och behandling av 
ambulanspersonal med hjälp av gällande behandlingsriktlinjer. Utifrån tillståndets bedömda 
allvarlighet sker sedan antingen skyndsam avtransport med påkallande av fri väg alternativt 
sjuktransport utefter gällande trafikregler. 
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2.4.7 Ambulanssjukvårdens organisation och ansvar 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) omtryckt (1992:567) beskriver hur varje landsting/ region har 
ansvar att upprätthålla en organisation som kan transportera personer, i speciellt utrustade fordon 
om det behövs, till och från sjukhus eller läkare. Landstingen kan själva bedriva verksamheten eller 
sluta avtal med annan part. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om Ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 
2009:10) ska varje landsting skapa en plan för ambulanssjukvårdens fastställda mål, resurser och 
organisation. Vårdgivaren har ansvar att upprätta ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
 
Ambulanssjukvården i Sverige sköts således antingen av landstingen själva eller genom upphandling 
hos privata aktörer, enligt Lag om offentlig upphandling (SFS 2016:1145). Utifrån lagar, föreskrifter, 
ägardirektiv och avtal är ansvaret delat mellan de olika aktörerna inom den prehospitala sjukvården, 
men som huvudman är landstinget ytterst ansvarig för den vård som bedrivs och/eller finansieras av 
landstinget. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) är på övergripande nivå ansvarig för beställd och 
genomförd vård och utövar beställarstyrning via upphandlingsavtalen. 
 
Sverige är uppdelat i 21 sjukvårdsområden, benämnda regioner eller landsting, som alla har ett 
egenansvar för sjukvården. Majoriteten av landstingen/ regionerna bedriver ambulanssjukvård i egen 
regi, men fem av dessa; Stockholm, Skåne, Östergötland, Gotland och Västerbotten har 
verksamheten helt eller delvis på entreprenad. Det finns i dagsläget tre privata ambulansföretag och 
några landstingsägda. Beroende på politiska beslut kan i ett och samma landsting en eller flera 
ambulansvårdgivare vara verksamma och drivas både offentligt och/eller privat. 
 

2.4.8 Organisationer inom ambulansverksamheten 
Det finns några intresseorganisationer, utan direkt myndighetsanknytning, som är verksamma inom 
ambulansområdet. RAS (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor) är en sektion inom Svensk 
Sjuksköterskeförening (SSF) och består av en sammanslutning sjuksköterskor verksamma inom 
ambulanssjukvården. FLISA (Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård) är en 
annan förening och har som ”främsta syfte att med gemensamma kompetenser utveckla svensk 
ambulanssjukvård”. Inom föreningen finns även nätverk som SLAS (Sveriges Ledningsansvariga 
Ambulansläkare i Samverkan) och NUSA (Nätverket för Utbildningsansvariga inom Svensk 
Ambulanssjukvård). 

 
 

2.5 Myndighetsansvar och ambulanssjukvård 
Det finns flera myndigheter med ansvarsområden som kan kopplas till trafiksäkerhet och 
ambulanstransporter, utan att något tydligt ansvar finns uttalat. Området är brett och berör både 
trafiksäkerhet, patientsäkerhet och arbetsmiljö. 
 

2.5.1 Trafiksäkerhet och fordonstrafik 
Fordonstrafiken regleras genom en mängd olika bestämmelser och innefattar såväl fysisk vägmiljö 
som utformning av fordon och utbildning av förare etcetera. För ambulanssjukvårdens del handlar 
mycket om allmänna regler som gäller all trafik, men några är mer områdesspecifika. I Sverige delas 
ansvaret framför allt mellan Trafikverket och Transportstyrelsen, medan andra myndigheter, såsom 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Trafikanalys ansvarar för forskning respektive 
statistik. 
 
Transportstyrelsen ansvarar enligt Förordning med instruktion för Transportstyrelsen (SFS 
2008:1300) för att skapa regler, tillstånd och tillsyn inom transportområdet. Det gäller frågor för 
såväl väg-, vatten- som lufttransporter, men de tillhandahåller även information om fordon och 
förare. Inom myndighetens uppdrag ligger ansvar för besiktningsbestämmelser för fordon och i 
vägtrafikregistret finns, tillsammans med landets alla fordon och körkortsinnehavare, information om 
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godkända utryckningsfordon registrerade. Transportstyrelsen och Trafikverket delar på olika 
ansvarsroller kring körkortsområdet, utan att det berör utryckningskörning specifikt. Myndigheten 
har också ansvar för lagring av data om personskador och olyckor inom hela vägtransportsystemet i 
olycksdatabasen och informationssystemet Strada. Registerhållningen har ännu inte blivit 
lagreglerad, men det har påtalats som en brist i tidigare utredningar (Näringsdepartementet 2016). 
 

Strada 
Insamling och rapportering av data från vägtrafikolyckor sker var för sig utav polismyndigheten och 
sjukvården i olika delar av Strada, polis- Strada och Strada- sjukvård. Eftersom registreringen gäller 
alla vägtrafikolyckor utifrån bestämda kriterier skall även trafikolyckor med ambulans registreras. Det 
finns flera skillnader mellan polisens registrering och sjukvårdens. En viktig skillnad är att polisen 
utgår från olyckan och händelseförloppet, medan sjukvården utgår från den drabbade personens 
skadegrad och diagnos. Trafikolycksdata från polisen och sjukvården matchas sedan i databasen för 
att ge ett bättre kunskapsunderlag om trafikskador och minska mörkertalen. Framförallt gäller det de 
oskyddade trafikanterna som polisen inte alltid får kännedom om. Sjukvårdens diagnoskodning ger 
också en bättre bild av skadorna. (Statens offentliga utredningar 2014). Strada har haft stora problem 
med underrapportering, vilket blev extra synligt år 2013 när polisens nyinförda system märkbart 
försvårade registreringen (Transportstyrelsen 2015). 
 
Polisens registrering i Strada har varit rikstäckande sedan 2003 och regleras i Kungörelse om 
statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor (SFS 1965:561). Polismyndigheten ska registrera de 
vägtrafikolyckor som medfört personskada eller dödsfall, i samband med trafik på väg och där minst 
ett fordon varit i rörelse. Rapporteringen innefattar en händelsebeskrivning tillsammans med 
uppgifter om bland annat fordon/en, vägförhållanden, eventuell drog-/alkoholpåverkan samt en 
bedömning av personskada/ors allvarlighetsgrad. Tre skadenivåer används; lindrigt skadad, svårt 
skadad eller död. Svåra skador innefattar benbrott, krosskada, sönderslitning, allvarlig skärskada, 
hjärnskakning, inre skada eller om den skadade förväntas bli inlagd på sjukhus. Andra skador 
registreras som lindriga (Näringsdepartementet 2016).  
 
Sjukvårdens rapportering anses från 2015 vara heltäckande då alla ”akutsjukhus”, i dagsläget 70 
stycken anslutits till Strada. Dessa sjukvårdsinrättningar tar emot trafikskadade personer akut och 
innehar specialiteterna ortopedi och/eller kirurgi. Sjukhusens rapportering är inte lagstyrd, men ett 
lagförslag finns för att göra den obligatorisk. Den registrering som sjukvården gör sker med stöd från 
avtal mellan Transportstyrelsen och respektive sjukhus eller landsting och en ekonomisk ersättning 
ges till sjukhuset för merarbetet. Rapportering i Strada-sjukvård sker först efter samtycke från patient 
och baseras på den frivilliga skadejournal som de drabbade fyller i och kompletteras sedan med 
uppgifter från interna journalsystem. Registeruppgifterna hanteras sedan enligt personuppgiftslagen 
(1998:204) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (Näringsdepartementet 2016). 
 
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av transportsystemet för alla trafikslag samt för 
byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. I likhet med Transportstyrelsen har de 
ansvar för vissa specifika delar av körkortsområdet. Enligt Förordning med instruktion för 
Trafikverket (SFS 2010:1859) ska myndigheten djupstudera alla vägtrafikolyckor med dödlig utgång. 
Ett arbete som har pågått sedan 1997 med syfte att skapa underlag till trafiksäkerhetsarbetet (MSB 
2012). Ambulanskrockar med dödlig utgång blir därmed också föremål för utredning. 
 
Trafikanalys är en myndighet som enligt Förordning med instruktion för Trafikanalys (SFS 2010:186) 
bland annat ska samla in, sammanställa och sprida statistik på transportområdet samt ge 
kunskapsunderlag till beslutsfattare inom transportpolitiken. I dagsläget bygger deras analyser av 
vägtrafikskador på information från polis-Strada. I den officiella vägtrafikstatistiken som Trafikanalys 
ansvarar för enligt Förordningen om den officiella statistiken (SFS 2001:100) klassificeras inte 
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trafikantgrupper mer specifikt än som bilister, motorcyklister, cyklister, gående med fler. Det går 
därför inte att få några specifika uppgifter om trafikolyckor med ambulanser därifrån. 
 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) är en uppdragsmyndighet och beskrivs som ett 
oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Enligt 
Förordning med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut (SFS 2007:964) är 
huvuduppgiften att bedriva forskning och utveckling inom transportsektorn. Forskningen som är 
tvärvetenskaplig sker på uppdrag, både offentligt och privat, och innefattar områden såsom 
fordonsteknik, trafiksäkerhet, trafikanalys, människan i transportsystemet och miljö. Arbetet 
innefattar även utredning och rådgivning inom transportsektorn. 
 

2.5.2 Arbetsmiljö och arbetsskador 
Arbetsmiljöverket är förvaltningsmyndighet med ansvar för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor enligt 
Förordning med instruktion för Arbetsmiljöverket (SFS 2007:913). Fartygsarbete är undantaget. 
Myndigheten ansvarar även för den officiella statistiken vad gäller arbetsmiljö och arbetsskador 
enligt Förordningen om den officiella statistiken (SFS 2001:100). Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160, 
Omtryck: SFS 1991:677) säger att arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att skapa en god 
arbetsmiljö. En arbetsgivare skall informera sina arbetstagare om de risker som arbetet kan medföra 
samt se till att lämplig utbildning för arbetet erbjuds. Arbetstagaren skall följa gällande föreskrifter, 
använda förekommande skyddsanordningar och iaktta försiktighet i sin yrkesutövning. Arbetsgivaren 
skall undersöka risker i verksamheten och vidta alla åtgärder som behövs för att undvika ohälsa och 
olycksfall. Verksamheten skall på ett systematiskt sätt planeras, ledas och kontrolleras för att uppfylla 
föreskrivna krav på god arbetsmiljö. Vidare finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) beskrivet att arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den 
dagliga verksamheten. Arbetsförhållanden skall regelbundet undersökas och risker bedömas. Med en 
arbetsmiljöpolicy skall arbetsgivaren beskriva hur arbetsförhållandena skall vara för att ohälsa och 
olycksfall skall förebyggas. 
 
Arbetsgivaren skall vid olyckor med svårare personskador och dödsfall som kan sättas i samband med 
arbetet utreda händelsen och utan dröjsmål underrätta berörd myndighet (Arbetsmiljöverket). Även 
tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa skall anmälas och utredas. Arbetsmiljöverket 
definierar tillbud som ”en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall” och olycksfall 
som ”fysisk eller psykisk skada till följd av en plötslig händelse” (AFS 2001:1). Inträffade arbetsskador 
skall enligt Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) omgående anmälas till försäkringskassan utav 
arbetsgivaren.  
 

2.5.3 Patientsäkerhet, vårdkvalitet och klagomål mot hälso- och sjukvården 
Socialstyrelsen fungerar som förvaltningsmyndighet inom hälso- och sjukvård samt annan medicinsk 
verksamhet enligt Förordning med instruktion för Socialstyrelsen (SFS 2015:284) och ska kunna bistå 
regeringen med underlag och expertkunskap inom sitt område. Ambulanssjukvård ligger sålunda 
under Socialstyrelsens ansvarsområde. Genom kunskapsstöd och föreskrifter skall myndigheten se till 
att verksamheter bedrivs utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Vidare ingår ansvar för 
kunskapsutveckling, kunskapsförmedling och stöd till metodutveckling. Enligt Förordningen om den 
officiella statistiken (SFS 2001:100) ska Socialstyrelsen ansvara för den officiella statistiken vad gäller 
hälsa och sjukdomar, hälso- och sjukvård samt dödsorsaker. Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) beskriver hälso- och 
sjukvårdens ansvar att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i sin verksamhet. 
Det skall finnas system för att ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens 
kvalitet, så kallade avvikelser och om så krävs skall åtgärder för att säkra verksamhetens kvalitet 
vidtas. 
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Instruktion för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska enligt Förordning med instruktion för 
Inspektionen för vård och omsorg (SFS 2013:176) ansvara för tillsyn av hälso- och sjukvården. 
Myndigheten har sedan den första juni 2013 ansvar för prövning av klagomål mot hälso- och 
sjukvården och anmälningar gällande allvarliga vårdskador enligt lex Maria. En uppgift som tidigare 
låg på Socialstyrelsen. IVO:s tillsyn syftar till att kontrollera att vård och omsorg bedrivs med god 
kvalitet och på ett säkert sätt i enlighet med lagar och föreskrifter. Tillsynen skall utöver 
bestämmelser och särskilda regeringsbeslut även ske med utgångspunkt i egna riskanalyser samt 
verksamheternas skyldighet till egenkontroll. Myndigheten ska också sedan den första februari 2017, 
enligt Förordning om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård 
och omsorg (2016:1253), framställa statistik över sitt verksamhetsområde i den mån det behövs för 
att sköta sina uppgifter. De kommuner och landsting som ingått ett IVPA-avtal skall kontinuerligt följa 
upp patientsäkerhet och dokumentation för dessa uppdrag och om personal ger medicinsk oxygen 
ska de anses som sjukvårdspersonal och omfattas av IVO:s tillsyn (SOSFS 2009:10). 
 
En vårdgivare har enligt Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) en skyldighet att bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete genom att planera, leda och kontrollera sin verksamhet så att god vård kan 
uppnås. Händelser som har eller hade kunnat medföra en vårdskada skall utredas och anmälas till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). För att begränsa eller hindra liknande händelser skall 
förebyggande åtgärder vidtas. Patientsäkerhet definieras i lagen (SFS 2010:659) som ett skydd mot 
vårdskada och en vårdskada beskrivs som: 
 

[…] lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 
undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 
sjukvården. (1 kap, 5 §) 

 
Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som 1. är bestående och inte ringa, eller 2. har 
lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. (1 kap, 5 §) 

 
 

2.5.4 Andra myndigheter 
Det finns flera andra myndigheter som arbetar med olika former av säkerhet kopplat till olyckor. 
Enligt Förordning med instruktion till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (SFS 
2008:1002), är MSB den myndighet som skall ansvara för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap 
och civilt försvar. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris. Myndigheten 
saknar dock befogenheter och ansvar över de insatser som hälso- och sjukvården gör i ett 
räddningsarbete. 
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3. METOD 

3.1 Studiens design 
Denna studie har använt en deskriptiv design och en metod bestående av två olika delar. Den första 
delen har ett deskriptivt epidemiologiskt angreppssätt och använder sig av kvantitativa data från 
databaser. Detta förhållningssätt kan användas när det finns liten eller begränsad kunskap om 
förekomst och riskfaktorer för en bestämd typ av skada (Rivara 2001). Den andra delen är även den 
deskriptiv, men utgår från kvalitativa data från intervjuer. 
 
Eftersom tidigare forskning inom området har visat sig begränsad var målsättningen att ge en bättre 
uppfattning och förståelse för ämnet och dess problematik. För att möjliggöra användandet av både 
kvantitativa och kvalitativa data har en mixed method även kallad metodkombination använts. Med 
en metodkombination kan ett forskningsproblem betraktas ur flera perspektiv och ge en mer 
fullständig och komplett bild (Denscombe 2016). Olika metoder kan förstärka varandra och en 
kombinerad metod passar forskningsproblem där en enda datakälla är otillräcklig eller när ett 
resultat behöver förklaras. En metodkombination kan ha en förutbestämd design eller växa fram 
under arbetets gång (Creswell & Plano Clark 2010). När svårigheter att få ihop tillräckligt med 
material upptäcktes, både vad gäller bredd och djup, vidgades därför metoden till att innefatta både 
kvantitativa och kvalitativa data och på så sätt kunde forskningsämnet utforskas mer grundligt. Till 
studiens kvantitativa del har data från Arbetsmiljöverket, Inspektionen för vård och omsorg, 
Transportstyrelsen (Strada) samt uppgifter från massmedias rapportering använts för att studera 
problemets omfattning. Därefter har kvalitativa data insamlats för att kartlägga omständigheter kring 
forskningsområdet. Med hjälp av kvantitativa data har problemet kunnat belysas i siffror och ställas i 
relation till de kvalitativa data som genererats genom intervjuerna. Den kvantitativa delen fungerar 
som ett stöd för den kvalitativa delen och kan kallas för embedded design (Creswell & Plano Clark 
2010). 
 
Fördelarna med att använda massmedia, utöver andra databaser, till olycksstatistik kan vara flera. 
Några av fördelarna är att det kräver mindre resurser, saknar sekretess, tillgängligheten är hög och 
informationen kan även användas för att validera data. Vissa specifika uppgifter kan vara svåra att 
finna i befintliga databaser och trots att media inte följer en given struktur, finns användbar 
information där. Både Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation och Svenska Livräddarsällskapet 
använder bland andra massmedia som källa till sin olycksstatistik (Sveriges Snöskoterägares 
Riksorganisation u.å.; Svenska Livräddningssällskapet (SLS) u.å.). De data som genererats genom 
massmedias rapportering analyserades med hjälp av innehållsanalys. Samma grundteknik användes 
också på de transkriberade intervjuerna, även om fokus skiftade något. Innehållsanalys är en teknik 
för att skapa reproducerbara och tillförlitliga slutsatser ur innehållet i ett datamaterial, som består av 
stora mängder text, men även andra källor kan användas. Tekniken bygger på ett systematiskt arbete 
som följer samma struktur under hela analysprocessen och därmed skapar en replikerbarhet 
(Krippendorff 2004). 
 
 

3.2 Statistikarbetet - datainsamling och tillvägagångssätt 
 
3.2.1 Urval av register 
Ambulanskrockar kan kopplas till flera olika säkerhetsområden och eftersom tidigare forskning visat 
på brister i statistikförhållandena söktes statistik från flera olika källor. Sökningen riktade in sig på 
offentligt tillgängliga nationella register och resulterade i att statistik från Arbetsmiljöverket, 
Inspektionen för vård och omsorg (Socialstyrelsen) och Transportstyrelsen samlades in. Mediearkivet 
användes också för att komplettera statistiken med ytterligare händelser som beskrivits i massmedia. 
Undersökningsperioden valdes till perioden 2010-01-01 och 2016-12-31 på grund av begränsningar i 
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tillgängligheten hos registerhållarna. En period på sex år bedömdes som tillräckligt lång för att få 
tillräckligt med data. 

 
3.2.2 Registerhållare och insamling av statistik 
Arbetsmiljöverket registrerar arbetsskador i Informationssystemet om Arbetsskador (ISA) som finns 
offentligt tillgängligt på webben. Statistik är sökbar från och med år 2010 och kan delas upp i bransch 
och orsak. Inom branschen Ambulanstransporter och ambulanssjukvård med orsaken 
fordonskollision, påkörd, skadad av föremål, maskiner, verktyg eller djur och orsaksundergruppen för 
bil, cykel, lyftkran, transportband eller truck återfanns de fall som handlade om trafikrelaterade 
arbetsolyckor och tillbud. Statistiken redovisas till viss del sammanslaget i undergrupper vilket gör 
det svårt att få exakta uppgifter på just fordonsolyckor, även om majoriteten av olyckorna sannolikt 
är trafikrelaterade. Antal mindre än fem redovisas som <5 och det exakta antalet anges därmed inte. 
Efter kontakt med Arbetsmiljöverket kunde en mer preciserad lista erhållas utav de allvarliga olyckor 
och tillbud som anmälts från branschen, enligt 3 kap 3 a § i Arbetsmiljölagen, men med begränsning 
till perioden 1 jan 2012 - 31 dec 2016. Med hjälp av händelsebeskrivningen i dessa anmälningar 
kunde trafikrelaterade tillbud och olyckor särskiljas från övriga händelser. 
 
Inspektionen för vård och omsorg samlar statistik gällande anmälan av vårdskador, enligt lex Maria, 
samt klagomål på sjukvården och finns att tillgå från deras webbsida. Statistik finns offentligt 
tillgängligt från åren 2013-2016 och redovisas som tabell i Excel-filer. All data utifrån verksamhetstyp 
prehospital vård och ambulansverksamhet kontrollerades. Data är organiserat i olika grupper, men 
ingen specifik kategori finns för trafikhändelser. Med IVO:s hjälp gjordes en bedömning av de fasta 
kategorierna och var eventuella ambulanskrockar kunde finnas. Statistiken kompletterades sedan 
med tydligare uppgifter, från och med år 2010, för att lättare kunna urskilja eventuella 
ambulanskrockar. Kommunikation med IVO skedde via e-post och telefon för att säkerställa och 
verifiera data. 
 
Transportstyrelsen ansvarar för informationssystemet Strada där statistik från vägtrafikolyckor finns 
samlat. Informationen är inte direkt offentligt tillgänglig, utan ämnad för forskning och utveckling. 
Det finns inget som specifikt markerar trafikolyckor med ambulanser och därför krävs kombinerade 
sökmetoder där Strada kopplas mot fordonsregistret. Eftersom endast polisen registrerar 
fordonsdata i Strada, begränsas sökningsmöjligheten till polis-Strada. För att hitta ambulanskrockar i 
Strada-sjukvård måste fritextsökningar göras. Polisens rapportering har varit rikstäckande sedan år 
2003, medan sjukvården först år 2015 ansågs ha full nationell täckning. På grund av dessa 
anledningar har endast polis-Strada använts i studien. För att erhålla data från ambulanskrockar 
kontaktades Transportstyrelsen via e-post. Kommunikation skedde därefter både muntligt och 
skriftligt för att klargöra sökprocess och resultat. För finna ambulanskrockar gjorde 
Transportstyrelsen i sina sökningar kopplingar mellan polis-Strada och fordonsregistret för att med 
hjälp av karosserikod, fabrikattyp (ex. Nilsson Ambulans) och yrkestrafikkod kunna identifiera 
ambulansfordonen. Majoriteten av olyckorna hittades med hjälp av karosserikod och till viss del även 
via fabrikat. Yrkestrafikkoden är inte ambulansunik och i dessa fall gjordes en bedömning av 
händelsens beskrivning, fabrikat, fordonsmodell och fordonsfärg i träffresultatet. 
 
Mediearkivet är ett digitalt nyhetsarkiv som drivs av Retriever Sverige AB. För att fånga upp 
ytterligare ambulanskrockar som inte registrerats i myndighetsstatistiken gjordes systematiska 
sökningar däri. Tidigare studier har visat att medias rapportering varit betydelsefull för att ge ökad 
kunskap om skadeutfall inom det prehospitala området (Lundälv 2005a). Av flera skäl kan massmedia 
ge en bättre förståelse för problematiken. Speciellt när sökmöjligheterna i Strada för 
ambulanskrockar är begränsade och underrapporteringsproblem förekommit hos polisen de senaste 
åren (Ds 2016). Dessutom kommer långt ifrån alla trafikolyckor till polisens kännedom, framför allt 
om inga personskador uppkommit eller inga ytterligare fordon varit involverade. Inte heller statistik 
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gällande enbart arbetsskador eller patientskador kan ge en komplett bild av problemet. Sökningarna i 
Mediearkivet begränsades av tidsskäl till tryckt media för perioden 2010-01-01 till och med 2016-12-
31. Inklusionskriterierna för mediearkivet var alla de artiklar som beskrev en unik trafikhändelse som 
involverat en eller flera ambulanser, oavsett allvarlighet. Sökorden i mediearkivet var olika 
kombinationer och ändelser av ambulans (*ambu*) tillsammans med olycka, krock, kollision, krasch 
med fler (se tabell 2). Sökningar gjordes i flera omgångar med olika kombinationer av sökord och 
avslutades när en mättnad kunde ses och ytterligare sökord inte gav fler relevanta träffar. Som 
personskador räknades alla de fall där det uttrycktes att personer skadats vid händelsen eller om en 
eller flera personer förts till sjukhus. 
 
 
ambulans -olyck* -krock* -kolli* -krasch* x x x x -haver* 

ambu* *olyck* *krock* *kolli* *krasch* 
körde 
(av/in/i) 

påkör* 
volt* 
välte 

*skad* 
haver*  
av väg* 

ambu* i -”- -”- -”- -”- x x x x diket 

 
 

-/med 
ambu* 

-/med) 
ambu* 

-/med 
ambu* 

-/med 
ambu* 

på ambu* 
in i ambu* 

av 
ambu* 

-/med 
ambu* 

av/i 
ambu* x 

 
Tabell 2. Sökordskombinationer i mediearkivet som gett användbara träffar. Två fält kombinerades, både 
horisontellt och vertikalt. 

 
 

3.2.3 Bearbetning av statistikmaterial 
Materialet från Transportstyrelsen, Arbetsmiljöverket samt IVO krävde ingen djupare analys annat än 
verifiering av de uppgifter som användes i resultatet. För att ta fram statistik ur material från 
Mediearkivets gjordes en analys av träffresultaten från sökningarna. Först lästes ingressen igenom, 
det vill säga den inledande delen i artikeln. De artiklar som inte visade sig handla om 
ambulanskrockar och de som beskrev samma händelse sållades bort. På de utvalda artiklarna gjordes 
en innehållsanalys för att plocka ut data. Som underlag användes en egen utarbetad mall med fasta 
frågefält, såsom datum, plats, skador, olyckstyp, väglag, utryckningskörning, patient ombord samt 
tidningens namn. Varje artikel lästes noggrant igenom flera gånger, data plockades ut och 
registrerades. Beroende av detaljrikedomen i händelsebeskrivningen kunde olika mycket information 
samlas in. Som skadad räknades alla de som i artikeln beskrivits som skadade och/eller behövt 
uppsöka sjukvård. För att verifiera data och särskilja unika händelser gjordes en sambearbetning, 
såkallad datatriangulering, av data från Transportstyrelsen, Arbetsmiljöverket och IVO. Metoden går 
ut på att använda olika kontrasterande datakällor för att undersöka och öka validiteten (Denscombe 
2016). Genom att jämföra datum, plats och händelsebeskrivning kunde olika händelser särskiljas från 
varandra. 
 
 

3.3 Intervjuarbetet - datainsamling och tillvägagångssätt  
 
3.3.1 Urval av informanter 
Ursprungsidén var att intervjua ambulansvårdgivare i en storstadsregion. E-post skickades till utvalda 
vårdgivare, men efter två veckor och en påminnelse var återkopplingen dålig. En entreprenör 
avböjde helt och de andra svarade inte. Urvalsunderlaget utökades därför till närliggande regioner, 
vilket resulterade i en intervju. Då återkopplingen överlag var dålig gjordes ytterligare utvidgning och 
samtliga landsting/regioner i Sverige kontaktades, totalt 21 stycken, med de första förfrågningarna 
inräknade. Kontaktuppgifter hämtades från landstingens/regionens webbsida. E-post skickades till 
respektive ambulansorganisation där adress fanns uppgivet och det handlade oftast handlade om 
verksamhetschef. Till regioner med upphandlad ambulanssjukvård skickades e-post till beställarenhet 



28 

samt direkt till aktuell ambulansvårdgivare. Hos sju landsting/regioner saknades e-postuppgifter till 
ambulansorganisationen och istället skickades e-post till regionen ”centrala” adress. Responsen blev 
bättre och totalt svarade 13 landsting/regioner på förfrågan och från dessa gjordes sedan ett 
bekvämlighetsurval, med hänsyn taget till storleksskillnader, geografiskt läge, inklusive tätort och 
glesbygd samt offentlig eller upphandlad verksamhet. Ett urvalsförfarande som passade studiens 
syfte, som snarare varit explorativt än skapande av generaliserbara resultat (Denscombe 2016). 
Målet sattes till mellan fem och tio intervjuer och totalt genomfördes mellan den 23:e maj och 5:e 
september 2017, nio intervjuer om vardera 26 till 79 minuter, med representanter från sju olika 
regioner/landsting. Valet av informant till varje intervju gjordes av respektive vårdgivare. 
Informanterna kom därför att ha lite olika positioner inom verksamheten och bland de intervjuade 
fanns befattningar som verksamhetschef, avdelningschef, körinstruktör, samordnare för fordon och -
trafikinstruktörer, kvalitetsutvecklare samt handläggare på beställarenhet. 
 

3.3.2 Tillvägagångssätt för intervjuarbetet 
En intervjuguide med semistrukturerade frågor utformades och användes vid alla intervjuer. 
Frågorna utarbetades med stöd utifrån några artiklar i ämnet, Slattery & Silver (2009), Brice et al. 
(2012) och Lindberg (2008), samt författarens egna erfarenheter som ambulanssjuksköterska. Efter 
den första intervjun gjordes små justeringar i guiden, men huvudteman var de samma. Alla 
informanter fick information om studien och godkände intervjun via ett informerat samtycke. Två av 
intervjuerna gjordes ansikte mot ansikte och de andra per telefon. Vid två av telefonintervjuerna var 
två informanter delaktiga medan de övriga intervjuerna hölls med en informant. Samtliga intervjuer 
spelades in för att sedan transkriberas och analyseras. För inspelning av ansikte mot ansikte-
intervjuerna användes en mobiltelefon med appen Audio Recorder och telefonintervjuerna spelades 
in med appen ACR (Another call recorder). För att underlätta transkriberingen användes appen 
Transcribe Player som ger möjlighet att sänka hastigheten på talet, tillsammans med Google docs och 
funktionen voice typing. 
 

3.3.3 Analys av intervjumaterial 
Intervjumaterialet bearbetades med kvalitativ innehållsanalys och fokus lades på innehållet snarare 
än språket i intervjuerna. Eftersom intresset mestadels var den faktiska informationen kunde en 
något mer selektiv transkribering ske, med hänsyn tagen till studiens frågeställningar (Denscombe 
2016). Ord och meningar utan sammanhang transkriberades därför inte. En ordagrann transkription 
kan skapa en blandform av muntligt och skriftligt språk och gagnar inte denna studies syfte. Citaten 
är ändå ordagrant återgivna. Analysprocessen startades redan vid transkriberingen genom 
intervjumaterialet strukturerades och icke relevant information uteslöts utifrån (Kvale 2014). Enklare 
justeringar som passade skriftspråket bättre gjordes också. En metodologisk ansats kan vara deduktiv 
eller induktiv. Med en deduktiv ansats sker analys utifrån en i förväg utarbetad mall, modell eller 
teori. Medan en induktiv ansats innebär en mer förutsättningslös textanalys (Descombe 2016). Ofta 
används i praktiken en kombination av dessa två ansatser, kallat abduktion och så även i detta 
arbete. Materialet bearbetades utifrån en riktad innehållsanalys som styrdes utav förutbestämda 
kategorier och därmed skiljer sig från den mer förutsättningslösa konventionella innehållsanalysen. 
Huvudstyrkan med ett riktat analysförfarande är att teorin kan stödjas och utökas (Hsieh & Shannon 
2005). Med fasta kategorier kan materialet analyseras på ett strukturerat och överskådligt sätt, 
samtidigt som begreppsbildning och förenklade formuleringar undviks (Krippendorff 2004). Det kan 
även bidra till att fokusera frågeställningar och vägleda till intressanta variabler och förhållanden. 
Nyckelbegrepp eller variabler utifrån befintlig teori kan vara till hjälp i kodningssystemet och/eller 
relationerna mellan koder (Hsieh & Shannon 2005). Möjligheterna att se likheter och olikheter 
underlättas, så att slutsatser kan dras. Huvudkategorierna valdes utifrån MTO-begreppet (Människa- 
Teknik- Organisation), som är ett sätt att studera samspelet mellan människans fysiska, psykologiska 
och sociala förutsättningar samt teknologier och organisationsformer (Rollenhagen, 1995). Till 
frågorna som handlade om erfarenhetsåterföring användes kategorier hämtade från kedje-modellen 
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(Lindberg 2008). Meningsenheter identifierades och kodades utifrån dessa kategorier och indelades i 
underkategorier utifrån det manifesta innehållet. 

 
 

3.4 Övrigt material 
För att få ett djupare och bättre studieunderlag eftersöktes och lästes andra skriftliga dokument med 
koppling till studiens frågeställningar igenom. Från informanterna efterfrågades riktlinjer, 
trafikpolicys, förarutbildningsplaner och kravspecifikationer. Vissa dokument erhölls via e-post andra 
fanns tillgängliga på webben. Om det identifierades att en ambulanskrock lett till en 
myndighetsutredning av antingen Arbetsmiljöverket, IVO (Socialstyrelsen) eller Trafikverket 
kontaktades vederbörande med avsikten att försöka ta del av resultatet. Dokumenten har gåtts 
igenom och dokument som tillfört viktig information har använts i resultatet. 

 
 

3.5 Etiska överväganden 
Erhållen statistik har i vissa fall varit indelad utifrån region, område och/eller specifik vårdgivare. Inga 
av dessa uppgifter har tagits med i resultatet, utan istället har olyckor redovisats utifrån typ och 
antal. Hanteringen av det statistiska materialet har annars inte inneburit några andra etiska 
överväganden. Information i det övriga materialet som skulle kunna knytas till person eller 
organisation har uteslutits helt i resultatet. Inför intervjun informerades informanterna i förväg via e-
post om studiens syfte och ett dokument för informerat samtycke medföljde. Innan intervjun 
startade upprepades motsvarande information muntligt. Uppgifter som skulle kunna knytas till namn 
och/eller vårdgivare, region eller landsting har tagits bort. Urvalet är spritt över hela landet, vilket 
ytterligare försvårar möjligheterna att knyta information till ett specifikt område. 
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4. RESULTAT 

Nedan redovisas sammanställningen av insamlad statistik och genomförda intervjuer. Statistiken är 
baserad på den information som erhållits från webbsidor och kommunikation med berörda 
registerhållare. Uppgifterna kommer ifrån tre myndighetsregister och massmedia. Intervjuresultaten 
bygger på de genomförda intervjuerna och de svar informanterna lämnat. Sju landsting/regioner är 
representerade. Några delar i resultatet har kompletterats med skrivna dokument. 
 
 

4.1 Ambulanskrockar och statistikförhållanden 
 
4.1.1 Strada - Vägtrafikolyckor med personskador 
I Transportstyrelsens trafikolycksdatabas Strada hittades under studieperiodens sju år (2010-2016) 
totalt 101 polisrapporterade trafikolyckor där ambulanser varit inblandade. Av dessa klassificerades 
tre som dödsolyckor, 13 som svåra och resterande som lindriga olyckor. Totalt registrerades 205 
personer som skadade, av vilka tre omkom och 20 bedömdes ha fått svåra skador. Ingen av de 
omkomna, men sex av de svårt skadade personerna hade färdades i ambulansfordonet vid 
olyckstillfället. De vanligast förekommande olyckstyperna (se tabell 3) var upphinnandeolycka (n=31) 
och korsandeolycka (n=24). Drygt hälften av de skadade (110/205) hade färdats i ett 
ambulansfordon, medan resterade 95 var medtrafikanter som inte befunnit sig i en ambulans. Av de 
personer som skadats i ambulans var knappt hälften förare av fordonet (50/110) i samband med 
olyckan. Ytterligare distinktioner av vem som skadats kunde inte göras, då uppgifter om de skadade 
varit ambulanspersonal, medåkare eller patient saknas. Information om ambulansen varit under 
utryckning registreras normalt inte, om det inte återgetts i fritext. 
 

 

Olyckstyper Antal 
olyckor 

Antal 
skadade 

S = singelolycka 11 16 
A = avsvängningsolycka 11 21 
C = kollision med cykel/moped 3 5 

F = kollision med fotgängare 4 4 
K = korsande olycka 24 47 
M = mötesolycka 4 12 

O = omkörningsolycka 4 6 
U = upphinnandeolycka 31 77 
V = annat 3 6 
W = viltolycka 6 11 

Totalt 101 205 
 

Tabell 3. Polis rapporterade vägtrafikolyckor med ambulans i Strada, 2010- 2016. 

 
 

4.1.2 Informationssystemet om arbetsskador (ISA) 
Ur materialet från Arbetsmiljöverkets webbsida hittades i den undergrupp där fordonskollision ingår 
totalt 49 anmälda skador mellan åren 2010 och 2016. Statistiken redovisar flera olika olycksorsaker 
tillsammans, vilket innebär att alla anmälningar inom kategorin inte nödvändigtvis behöver beröra en 
ambulanskrock, även om merparten sannolikt gör det. Av dessa arbetsskadeanmälningar hade 27 
stycken bedömts medföra en trolig frånvaro i 1-3 dagar, 14 stycken i 4-14 dagar och åtta stycken till 
längre än 14 dagars frånvaro. I den mer detaljerade informationen som tillhandahölls av 
Arbetsmiljöverket kunde, mellan 1 jan 2012 - 31 dec 2016, totalt 44 anmälningar från 42 olika 
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händelser särskiljas som ambulanskrockar. Utav dessa hade 41 händelsebeskrivningen Förlorad 
kontroll över fordon. Påkörd. Krock eller kollision och en som Vittne till olycka. Av anmälningarna 
klassades 34 stycken som tillbud och åtta som olyckor. Utifrån inkomna anmälningar gör 
Arbetsmiljöverket en bedömning gällande fortsatt handläggning utifrån myndighetens sida. Uppgifter 
om hur många och vilka händelser som resulterat i åtgärder från Arbetsmiljöverkets sida har inte 
kunnat undersökas inom ramen för detta arbete. 
 

4.1.3 Lex Maria anmälan, synpunkter och klagomål mot hälso- och sjukvården 
Från IVO:s statistik kunde inte en enda händelse gällande trafikolyckor med ambulans särskiljas, 
varken utifrån de uppgifter som inhämtades från deras webbsida eller ur de mer detaljerade 
uppgifterna som erhölls via e-post. Det gällde både för anmälningar, enligt Lex Maria och inkomna 
klagomål, enligt patientsäkerhetslagen (PSL). När IVO kontaktades framkom att trafikolyckor inte 
kategoriseras specifikt, men att fritextsökning utifrån ärendemening och dokumenttext kan göras. Ett 
arbete som beskrevs vara tidskrävande och troligtvis inte skulle resultera i några fynd, utom 
eventuellt något enstaka fall, enligt en inspektörs bedömning . Under sökningarna i Mediearkivet 
hittades ändå en tidningsartikel gällande en påbackningsolycka av en patient som lex Maria anmälts 
till Socialstyrelsen. 
 

4.1.4 Tryckt massmedia 
Sökningen i Mediearkivet på tidningsnotiser resulterade i att 105 olika trafikolyckor med ambulans 
kunde urskiljas (se diagram 1). Av artiklarna framgår att i 53 av händelserna skadades eller fördes 
personer till sjukhus för vård i samband med olyckan, i 34 fall skadades ingen och i 18 fall är 
förekomst av personskador inte preciserat. Totalt är det i dessa olyckor beskrivet att 117 personer 
skadats och/eller behövt uppsöka vård och av dessa uppgavs tre personer omkommit och sex 
personer blivit allvarligt skadade. Huruvida de skadade färdats i ambulans eller varit medtrafikanter 
uppges mer sällan. Händelsebeskrivningen är i de flesta artiklar kort och enkelt, med få detaljer om 
förloppet, vilket gör det svårt att särskilja olyckstyper. Grovt indelat är den vanligaste händelsen en 
kollision med ett annat fordon (n=60), följt av singelolycka (n=20) och viltolycka (n=17). Sex av 
händelserna beskrivs som seriekrockar, där fler än två fordon var inblandade och i fyra fall har 
oskyddade trafikanter blivit påkörda (gående och mopedist). 

 
 

 
 

       Diagram 1. Antalet ambulanskrockar beskrivna i tryckt media 2010-2016. 

 
 

Uppgifter om ambulansen varit under utryckning eller haft en patient ombord framkommer sällan. 
Av tidningsartiklarna framkommer att i 29 fall var ambulans under utryckning och i 21 fall fanns en 
patient med samt i 24 fall fanns ingen patient ombord. Vid resterande händelser fanns inte dessa 
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uppgifter beskrivna. I materialet hittades även fyra situationer som kunde klassas som tillbud. Av 
dessa var vid två händelser en ambulans nära att krocka och i två andra hade en ambulans kört fast i 
snö och haft problem att ta sig loss. En av tidningsartiklarna beskrev ett tillfälle där en ambulans 
hade stulits och senare krockats. Utöver dessa hittades information om tre ambulanskrockar som 
anmälts till Arbetsmiljöverket samt den händelse som lex Maria anmälts till Socialstyrelsen. En av 
arbetsskadeanmälningarna gick vidare som arbetsbrottsmål till domstol. Där fick regionen stå till 
svars för bruket av dygnslånga arbetspass, men friades senare från skuld. 

 
Utifrån datum, plats och händelsebeskrivning gjordes en sambearbetning av källorna och de 
ambulanskrockar som hittats (se figur 1). Relativt få händelser återfanns i mer än en källa. Av de 101 
olyckorna i polis-Strada kunde bara 39 hittas i media och utav 44 arbetsskadeanmälningar, åren 
2012-2016, kunde totalt 14 händelser återfinnas i polis-Strada. Tretton av de rapporterade 
arbetsskadefallen återfanns i tryckt massmedia och den olycka som lex Maria anmälts till 
Socialstyrelsen återfanns endast i tryckt massmedia. Ur statistiken från Strada, Arbetsmiljöverket och 
Mediearkivet kunde därmed flera separata unika händelser återfinnas som bara förekom i ett av 
systemen, medan statistiken från IVO inte bidrog till någon ytterligare händelse. Vid summering 
framträder 194 separata ambulanskrockar och då saknas ändå arbetsskadestatistik från åren 2010 
och 2011. 

Figur 1. Venn-diagram av täckning från Transportstyrelsen, Mediearkivet, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket. 

 
 

4.2 Ambulanskrockar och erfarenhetsåterföring  
Här redovisas det resultat som framkommit av intervjuerna tillsammans med information från 
myndigheter som erhållits från olika dokument och genom personlig kontakt.  
 
Ambulanskrockar handläggs initialt på liknande sätt som andra trafikolyckor där allvarlighetsgraden 
styr mycket av hanteringen och inkluderar samtal till larmcentral och vid behov utlarmning av polis, 
räddningstjänst och ytterligare ambulans. Det som kan komplicera händelsen är personskador på 
patient och/eller personal i ambulansen tillsammans med fordonsskador på ambulansen. Fordon 
och/eller personal kan bli tvingade att tas ur drift och reservfordon med extrapersonal behövas. 
Uppkomna driftstörningar sköts av driftsansvarig hos ambulansvårdgivaren tillsammans med 
personal på larmcentralen. Person och fordonsskador rapporteras till försäkringsbolag och om 
brottsmisstanke föreligger kan en polisutredning bli aktuell om, även om det beskrivs som ovanligt. 
 

”[…] det händer nästan aldrig att polisen tar tag i det, utan det läggs ner” (Informant 7b) 
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4.2.1 Registrering av olyckor och tillbud 
En trafikhändelse, olycka eller tillbud, ska rapporteras till närmaste chef eller driftsansvarig. Om 
händelsen kan kopplas till en arbetsmiljörisk skall anmälan göras till arbetsmiljöverket eller 
försäkringskassan i enlighet med Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Händelser som medfört eller 
kunnat medföra en vårdskada skall enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) anmälas till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Om patientskador som uppkommer vid en ambulanskrock 
ska anmälas till IVO, enligt lex Maria, råder det en viss osäkerhet omkring, även om flera informanter 
uttrycker en tveksamhet till detta. Ingen av informanterna kunde heller erinra sig om någon 
trafikhändelse som hade anmälts till IVO. 
 

”Nej, är IVO intresserade av det […] Är det inte bara vårdrelaterade” (Informant 1) 
 
En vårdgivare ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011: 9) arbeta med att utveckla och säkra sin verksamhet. Som 
en del i detta ska risker och oönskade händelser registreras på lokal nivå. Alla utom ett av de 
representerade landstingen/regionerna som bedriver egen ambulanssjukvård registrerar 
ambulanskrockar direkt i sitt egna avvikelsesystem. Undantaget är en vårdgivare som använder ett 
egenutvecklat fristående system för tillbud och olyckor med ambulans i trafiken. De privata 
vårdgivarna använder ofta egna rapporteringssystem där data sedan förs över till respektive regions 
avvikelsesystem. 
 
Avvikelserapportering bygger på egenregistrering av inblandade individer. För att en avvikande 
händelse skall rapporteras i avsett system är kunskap och förståelse för dessa händelser tillsammans 
med rapporteringsviljan hos de involverade avgörande. Flera informanter ansåg avvikelseregistrering 
vara till för att upptäcka systemfel. 
 

” […] vi tycker ju att det ska handla om patientsäkerhet mycket […] och så ska det ju helst 
vara, alltså avvikelser är ju som till för något systemfel” (Informant 2) 

 
” […] allt från dom här ojdå- händelserna enda upp till olyckor det ska ju registreras, för 
att man ska få en bild av vad som har hänt då och få statistik” (Informant 8a) 

 
Antalet rapporterade händelser beskrevs även kunna påverkas av skuldfrågan samt om det ansågs 
finnas möjligheter för preventiva åtgärder. Rapporteringsgraden uppfattades som allt ifrån väldigt låg 
och undermålig till bra och tillfredställande. Framförallt upplevdes underrapporteringen vara stor för 
mindre händelser med reducerade materiella skador. Registrering av tillbud där ingen skada har 
skett, trots att en risk funnits, bedömdes av flera som liten eller obefintlig.  
 

”Sen kan det ju vara många små incidenter som man inte tycker är märkbart när det 
händer. Jag tror jag att mörkertalet är otroligt stort […] Det tror jag inte man skriver en 
avvikelse på” (Informant 3) 

 
Rapporteringssystemen för avvikande händelser är i grunden skapade för alla typer av avvikelser och 
ger ett litet utrymme för registrering av trafikspecifika uppgifter, om det inte skrivs i fritext. 
 

” […] det är ju en brist, det är liksom inte anpassat. Vi får inte svar de frågorna om vi ska 
skulle använda ett generellt system. Då där man ska läsa i löpande text som det i 
huvudsak är. Att försöka utröna vad det var som orsakade det ena och det andra.” 
(Informant 6) 
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En av vårdgivarna har under flera år använt ett fristående system/formulär för registrering av 
trafikrelaterade avvikelser. Registreringen innefattar inga personuppgifter, men såväl datum, 
klockslag, station och fordon utöver en beskrivning av händelsen. Resultaten sammanställs som en 
länsvis översikt, men presenteras inte i något forum. 
 

” […] syftet med den här dokumentationen är egentligen att fånga upp vilka situationer 
som det händer olyckor och skador på ambulansfordonen” (Informant 6) 

 
Rapporteringsgraden har ändå inte upplevts som tillfredställande, trots att registreringen varit både 
anonym, frivillig och lättillgänglig. 
 

”Jag upplever det kanske ibland att det finns en, det ska skrivas avvikelser kors och tvärs 
över allt. Att det finns liksom en trötthet också […] man ser inget resultat av sin anmälan 
och så vidare. Så att de kan ju också vara orsak till varför vi liksom inte får den 
återkopplingen” (Informant 6) 

 

4.2.2 Utredning och undersökning 
De trafikhändelser som registrerats på lokal nivå i avvikelsesystem, handläggs och följs normalt upp 
av personer inom den egna verksamheten och återkopplas sedan till vårdgivaren. Information om 
rapporterade avvikelser skickas även till berörda personer, såsom fordonsansvariga, körinstruktörer 
och berörda chefer. Hanteringen av trafikrelaterade avvikelser uppgavs egentligen inte skilja sig ifrån 
hanteringen av andra avvikelsetyper eller medföra något specifikt arbetssätt. Mindre händelser 
föranleder ofta ett samtal med chef och/eller en skriftlig redogörelse. Lite större händelser, 
framförallt om de upprepas, kan förutom ett samtal även resultera i utbildning för den enskilde eller 
tas upp i kommande fortbildning. Allvarligare händelser eller överträdelser kan resultera i 
avstängning från körning. 
 

”Ofta är ju tyvärr så de gånger det har hänt är det ju den mänskliga faktorn alltså det är 
individ misstag. Man hållit för hög fart det är väl egentligen generellt det, det beror på” 
(Informant 1) 

 
Några grundligare undersökningar eller utredningar av ambulanskrockar genomförs normalt inte 
annat än vid allvarliga händelser eller på begäran från extern part (exempelvis Arbetsmiljöverket, 
Polismyndighet eller försäkringsbolag). En informant beskrev det som önskvärt att utreda 
ambulanskrockar på liknande sätt som medicinska avvikelser. 
 

”Planen är att vi ska komma igång och göra en likadan analys av en fordonsincident som 
vi gör när vi har en medicinsk incident. Alltså en medicinsk avvikelse […] och då har vi ju 
väldigt standardiserat för hur man följer upp det här” (Informant 9) 

 
Samme informant beskrev att det efter några större trafikhändelser uppkommit vissa oklarheter i 
handläggandet och för att klargöra förloppet ombads stationschefen att skriftligt sammanfatta 
händelsen utifrån antecknat material och samtal med berörda parter. Sammanställningarna har inte 
varit standardiserade eller följt någon struktur, men ses som en grund till ett fortsatt arbete. 
 
I ett fall rörande misstänkt hastighetsöverträdelse och där ord stod mot ord ville en vårdgivare 
använda fordonets datasystem och med dessa dataloggar undersöka hastigheten. HR- avdelningen 
var positiv, men regionens säkerhetsenhet, bestående av patientsäkerhetsansvarig och jurist ville 
inte godkänna kontrollen. 
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4.2.3 Återkoppling, uppföljning, spridning av erfarenheter 
Trafikrelaterade tillbud och olyckor återkopplas normalt internt inom organisationen på olika sätt, 
såsom möten och/eller på föreläsningar. Vissa händelser kan även leda till utbildningsinsatser. Någon 
form av systematisk uppföljning efter ambulanskrockar samt om och hur preventiva åtgärder vidtas, 
framkom inte i intervjuerna. En informant uppgav att en möjlig uppföljningsåtgärd skulle kunna vara 
att titta på om frekvensen av vissa återkommande händelsetyper sjunkit efter exempelvis en 
utbildningsinsats. 
 
Extern spridningen av trafikolyckshändelser och erfarenheter till andra vårdgivare eller 
organisationer, även vid allvarligare fall, beskrevs som begränsad och handlar mest om 
kommunikation inom informella kontaktnät. Det finns ett intresse av att lära sig från olyckor även om 
ingen systematik beskrivits. De händelser där ambulanser krockar uppges vara lärorika, både 
gällande ambulansarbetet, men också efterarbetet till olyckan. Märkbara effekter har även 
observerats hos medarbetare, framförallt de på samma station och i närområdet. Det beskrivs som 
ett lugnare tempo och en ökad riskmedvetenhet, om än bara tillfälligt. 
 

4.2.4 Sammanställning och statistik från olyckor och tillbud 
Alla rapporterade tillbud och olyckor sparas i respektive regions avvikelsesystem. Merparten av 
vårdgivarna för ingen statistik eller gör någon sammanställning av händelserna, även om 
återkommande händelser uppmärksammas. De lagrade avvikelserna kan vara svåra att komma åt 
eftersom det oftast saknas en händelsespecifik kodning och fritextsökning blir det enda alternativet. 
Flera vårdgivare upplevde sig ha bra kontroll på allvarliga olyckor som ofta också kommuniceras ut 
inom organisationen, men sämre kontroll på mindre vardagliga tillbud. Framförallt om de har skett 
på andra stationer och/eller inte rapporterats. Dessa beskrevs som händelser personalen får hålla i 
huvudet. 
 
Några vårdgivare sammanställer statistik på årsbasis och en av vårdgivarna använder information 
från de försäkringsärenden som genererat kostnader. Den dominerande uppfattningen hos 
informanterna var att det händer väldigt få större trafikolyckor med ambulans, men att det sker 
mindre tillbud med plåtskador då och då. De mer allvarliga händelserna som beskrevs, uppgavs ha 
skett längre tillbaka i tiden. 
 

” […] vi har ju varit väldigt förskonade över åren men från allvarliga. Små incidenter har 
det varit […]” (Informant 2) 

 
” […] förhållandevis lite skador överhuvudtaget […]” (Informant 4) 

 
Olyckshändelser där patient varit med i en ambulanskrock beskrivs som sällsynta. 
 

”Vi har haft en otrolig tur […] ytterst fåtal där det har varit patient med. Och det är väl 
inte så konstigt, man kör ju betydligt försiktigare när man har patienter med i bilen, än 
när man är på väg ut” (Informant 7b) 

 
En informant beskriver ett annat perspektiv på trafikrisker och hur utryckande ambulanser kan 
påverka medtrafikanter och orsaka eventuella sekundär krockar, så kallade svallvågskrascher. Om 
och hur detta kan kopplas till erfarenhet ansågs som svårt att studera. 
 

”Hur mycket oreda ställer vi till med i trafiken beroende på om du är erfaren som 
blåljusförare eller inte och sånt kan man ju inte mäta” (Informant 9) 
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4.2.5 Myndigheter och erfarenhetsutbyte 
Utifrån uppgifter och statistik om ambulanskrockar framkom att några händelser lett till utredningar 
utav myndigheter. Hos Arbetsmiljöverket kunde en utredning hittas och hos Socialstyrelsen 
identifierades en lex Maria anmälan som handlagts. Trafikverket har gjort tre djupanalyser av 
dödsolyckor, men dessa omges av hög sekretess och är svåra att ta del av, vilket medfört att de inte 
har kunnat studeras djupare i detta arbete. Inom ramen för detta arbete har inga större 
efterforskningar av utredningar kunnat göras, så föregående uppgift representerar inget exakt antal. 
Följande information har hittas i det myndighetsmaterial som erhållits. 
 
I den lex Maria utredningen från 2011 som hittades framgår att polismyndigheten inte bedömde 
händelsen som ett trafikbrottsmål, utan ansåg att det var ett vårdärende. I yttrande från lex Maria 
anmälan står följande: 
 

”Socialstyrelsen konstaterar att framförande av fordon inte omfattas av myndighetens 
tillsynsansvar. Ärendet avslutas” 
               (Socialstyrelsen) 

 
I en arbetsmiljöutredning av en allvarlig trafikolycka från 2012 framkom att vårdaren varit obältad i 
samband med kollisionen samt att viss lös utrustning kastats omkring i förarhytten. Det påpekades 
också att det även i en tidigare arbetsmiljöanmälan från samma vårdgivare, uppdagades att personal 
varit obältad. Det kunde också konstateras att bältesvarnare saknades i vissa ambulanser och att 
ingen gemensam skriftlig trafiksäkerhetspolicy fanns. Säkerhetsproblematiken med att vara obältad 
under färd beskrevs på följande sätt: 
 

”Då man tar upp denna risk med berörda inom ambulansverksamheten, så framkommer 
att det medicinska omhändertagandet av patienten vid prio1- transporter har högsta 
prioritet och att man därigenom ibland åsidosätter den egna säkerheten. 
Arbetsmiljöverket menar dock att omhändertagandet av patienten och den egna 
säkerheten måste prioriteras lika högt” 
          (Arbetsmiljöverket) 

 
Om och hur resultaten från myndigheternas utredningar har spridits i någon större skala har inte 
kunnat fastställas, även om någon mer omfattande systematisk spridning inte har kunnat 
identifieras. IVO och Arbetsmiljöverket återkopplar vanligtvis till anmälande organisation medan 
Trafikverkets djupanalyser i regel inte återkopplas till verksamheten. Däremot har Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Trafikverket, efter en rad dödsolyckor med 
räddningspersonal, utarbetat en vägledning för säkerhet i trafikmiljö. Syftet har varit att sprida 
kunskap och öka säkerheten, för framför allt räddningstjänsten, vid utryckningskörning och 
räddningsinsatser i samband med trafikolyckor, men dokumentet kan även användas av andra som 
arbetar i vägmiljö. I arbetsgruppen har bland annat företrädare för räddningstjänsten, 
polismyndigheten samt katastrofmedicinskt centrum medverkat (MSB 2017). 
 
 

4.3 Trafiksäkerhet och förebyggande arbete 
Nedan redovisas resultatet av genomförda intervjuer. Materialet är sammanställts och grupperat 
utifrån den innehållsanalys som är gjord. Huvudkategorierna Människa, teknik och omgivning samt 
organisation är hämtade från MTO-modellen och underkategorierna har härletts utifrån bearbetning 
av intervjumaterialet. För att komplettera och förtydliga vissa delar har uppgifter hämtats från 
styrdokument och utredningar. Resultatredovisningen underbyggs med citat från informanterna. 
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4.3.1 Människa 
 
Kompetens och erfarenhet 
 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:22) skall den person som hanterar läkemedel i 
ambulans vara legitimerad, vilket i praktiken innebär att det minst måste finnas en sjuksköterska i 
besättningen. Även om specialistutbildade sjuksköterskor inte är något formellt krav från 
Socialstyrelsen har några regioner valt att sätta det som ett krav för minst en person i 
ambulansbesättningen. Främst gäller det regioner med upphandlad ambulansverksamhet, medan 
övriga vårdgivare ser det som önskvärt och meriterande. Antalet sjuksköterskor har därför ökat 
markant med åren samtidigt som antalet undersköterskor minskat. En informant beskriver att 
andelen kvinnor och personal med mångkulturell bakgrund har ökat och anser det ha gynnat 
arbetsgruppen och gett en bra dynamik. 
 
Ambulanspersonal rekryteras och nyanställs vanligtvis under våren för att fungera som vikarier under 
sommarens semesterperiod. Med hänsyn till gällande krav så nyanställs mestadels sjuksköterskor. 
Efter vikariatet kan fortsatt anställning erbjudas utifrån behov och efterfrågan. En tillsvidare 
anställning inom ambulanssjukvården förutsätter ett körkort och enligt Socialstyrelsens föreskrifter 
skall ambulanspersonal ha kompetens för att utföra sitt uppdrag på ett säkert sätt (SOSFS 2009:10). 
Utöver detta finns inga andra konkreta bestämmelser, utan det är upp till varje huvudman att själv 
reglera. Rekryteringsprocessen för ambulanspersonal innefattar vanligtvis flera tester, där bland 
annat körvana och medicinsk kunskap kontrolleras. Körtest görs med körinstruktör och inkluderar 
teknikövningar samt stads- och landsvägskörning. För att bli anställd krävs godkända testresultat i 
alla tester. 
 

” […] du kan bedömas som helt olämplig ur förarsynpunkt och då får du inte anställning 
som sommarvikarie även fast du kvalar in på alla andra punkter” (Informant 1) 
 

De nyanställdas beskrivs av flera informanter ofta ha begränsad körvana och fordonskännedom. 
Bidragande orsaker anses kunna vara nytaget körkortet och/eller ingen eller begränsad tillgång till 
bil. Vidare konstateras att fordonsintresset minskat när fokus alltmer hamnat på vård och mindre på 
transport  
 

” […] vi har också en ganska stor del av personalgruppen som inte har så jättemycket 
körvana när de kommer hit och det är inget stort intresse för dem att hålla på med 
bilarna eller det är bara ett arbetsredskap” (Informant 9) 

 
” […] då var man ju ambulanssjukvårdare som var intresserad av bilkörning. Idag är man 
ju i huvudsak sköterska och det här med bilkörning är ju en bisak” (Informant 8b) 

 
Vid brist på sommarvikarier kan ibland så kallade ”ryggsäckssjuksköterskor” anställas, som under 
semestervikariatet endast får sköta vård och inte köra ambulansen. Förarbehörighet och krav på 
körkort för olika fordon regleras i körkortslagen (SFS 1998:488) och för personbilsambulanser och 
minibussambulanser under 3500 kg krävs B-behörighet, medan storbilsambulanser och tyngre 
minibussambulanser kräver C1 alternativt C-behörighet. Personer med körkort utfärdande innan 
1996 har dispens att köra de tyngre bilarna. Några vårdgivare hjälper till med anskaffandet av C1-
behörighet. En informant upplevde att behovet av C-behörighet kunde försvåra rekryteringen.  
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Förebilder, personlighet och attityder 
 
Flera informanter beskriver ambulansyrket som erfarenhetsdrivet, där befintlig personal har stort 
ansvar i hur nya medarbetare tas om hand och skolas in i yrket. Både bra och dåliga beteenden kan 
lätt överföras från erfaren och befintlig personalen till nyanställd och mindre erfaren personal. 
 

” […] vi måste tänka säkert och man kan aldrig köpa sig erfarenhet. Man måste vara 
med. Du kan aldrig läsa dig till erfarenhet. Du måste vara med för att bli erfaren” 
(Informant 4) 

 
” […] det måste ju vara kamratfostran också så där att vi lär oss […] ” (Informant 9) 

 
Personlighet och attityder kan också påverka individens körsätt. En informant beskrev att medan en 
del individer alltid kör snabbt, har allt fler kommit till insikt att det inte är hastigheten som först och 
främst räddar liv. 
 

” […] så har vi ju några som ser det som en utmaning att köra snabbt och det är en del av 
deras arbetssätt. Och sen har vi ju en allt större grupp nu som inser att det inte 
hastigheten på fordonet som kommer rädda Greta här, utan det är om vi kommer fram 
och och vad vi kan göra när vi väl är framme och så där” (Informant 9) 

 
Andra individer försöker undvika situationer som medför högre hastigheter. 
 

” […] och så finns det ju de som tycker att jag vill helst inte köra blåljus alls och som 
ganska aktivt byter med sin kollega […] vi har de som aldrig kommer gilla det här med 
bilkörning och de som älskar det” (Informant 9) 

 
 

4.3.2 Teknik och omgivning 
 
Fordon och skyddssystem 
 
Det finns en rad olika ambulanstillverkare som konstruerar ambulanser utifrån befintliga bilmodeller. 
Varje vårdgivare har ett eget ansvar att sköta upphandling och införskaffning av nya fordon. För 
offentliga vårdgivare styrs upphandlingen av Lag om offentlig upphandling (SFS 2016:1145). 
Upphandlingarna är tidsbegränsade och förnyas med jämna mellanrum. Fordonen byts ut 
regelbundet utifrån förutbestämda kriterier. Medan vissa vårdgivare använder sig av bara en 
fordonstyp, har andra flera olika typer. 
 

”Vi tittar lite grann på hur miljön ser ut där fordonet ska verka och lite grann vad man 
har för olika behov på olika stationer, vad man har för arbetssätt […]” (Informant 9) 

 
De vanligaste fordonstyperna som används är personbilsambulanser eller storbilsambulanser. Hos 
några vårdgivare förekommer även bussambulanser. Fordonsvalet styrs bland annat av arbetsmiljö 
trafiksäkerhet, smittskydd, arbetssätt, komfort och transportavstånd. En viktig faktor vid valet av 
ambulans är möjligheterna att kunna sitta fastspänd och samtidigt nå utrustning. Utrustningen skall 
också vara monterad och säkrad så att den klarar kraftiga inbromsningar eller en kollision. Maximal 
lastvikt påpekas också vara en viktig faktor att ta hänsyn till när en ambulans skall utrustas. 
 

” […] du har ju en väldigt bra trafiköverblick när du sitter lite högt, så det är lätt att 
planera sin körning” (Informant 1) 
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” […] i och med att det är långa avstånd så blir det ju lite behandling även på vägen och 
därför tycker vi att det är bra att ha en lite mindre bil som dels som går bättre efter 
vägen och den är inte lika skumpig och även att man kan sitta fastspänd och då kanske 
nå […] någon utrustning som man behöver på vägen […]” (Informant 2) 

 
”Vår trend […] är ju att sedan vi fick större bilar som inte är så intressanta att köra fort 
med […] det går att köra lika fort med, så har vi ju sluppit […] de här riktigt allvarliga 
otäcka olyckorna” (Informant 7b) 

 
Mycket styrs av befintliga lagar och regler när det kommer till utformningen av en ambulans, men 
ambulansbeställaren kan påverka vissa delar genom att specificera krav på fordon och utrustning. 
Inför varje upphandling skapas ett underlag med en kravspecifikation där flera intressenter har 
involverats. Flera områden behöver beaktas, såsom patientsäkerhet, arbetsmiljö och smittskydd med 
mer. Fordonets olika skyddssystem beskrivs av flera informanter som en viktig punkt att se över inför 
varje ny fordonsupphandling. När det kommer till säkerhetsrelaterade funktioner finns det idag en 
mängd olika tekniska lösningar. En del är lagstyrda, såsom säkerhetsbälte, antisladdsystem (ESP), 
däcktrycksövervakning. Andra är inte reglerade, till exempel airbags, men ingår oftast som standard i 
moderna fordons basutförande. En del funktioner kan ingå som standard på vissa modeller och i vara 
tillval på andra (exempelvis fyrhjulsdrift, backkamera). Nya system utvecklas kontinuerligt och 
ambulansfordonen har många av de moderna skyddssystemen, men det finns skillnader mellan 
vårdgivare. Finns önskemål om andra säkerhetsförbättrande detaljer eller funktioner så kan dessa 
kravställas av beställaren. Det kan till exempel vara placering av viss utrustning eller bältesvarnare för 
vårdare. En informant beskrev en strävan efter att hålla fordonens utsida så slät och enkel som 
möjligt, för att på så vis minska skaderisken från utstickande föremål vid en kollision. Exempel på 
utstickande utrustning kan vara extraljus och ramper. På vissa fordon finns möjligheten att strypa 
motorn för att begränsa maxhastigheten. 
 

”Vi ville att det skulle finnas 170 hästar tror jag att det var för att man skulle kunna göra 
lite säkrare omkörningar men samtidigt vill strypa så att man inte kan köra fortare än 
150. Så vi ville liksom inte köra fort med men vill kunna göra en säker omkörning” 
(Informant 2) 

 
Hos de regioner som upphandlar ambulanssjukvård ligger fordonsansvar och fordonsupphandling på 
den upphandlade entreprenören. Beställarregionen har då möjlighet att i upphandlingsunderlaget 
för ambulanstjänsten ställa krav. Det är stora variationer i hur och vad som kravställs på 
ambulansfordon och den medicinsk utrustning, men överlag ställs få trafiksäkerhetsspecifika krav. 
 

” […] och hela tiden har en balans när man kravställer för att dels blir ju allt kostnader, 
men framförallt att kraven kan styra åt ett visst håll då och vi vill ju inte styra en 
upphandling så att bara en typ av bil kan användas eller ambulans […]” (Informant 5) 

 
 
Arbetssätt, utrustning och behandlingsriktlinjer 
 
En genomgående målsättning är att kunna arbeta fastspänd med säkerhetsbälte under färd. Även om 
användarviljan och det faktiska användandet upplevs som högt finns insikten att bältet i vissa 
situationer är begränsande och därför inte används. 
 

”Det finns väl inte en i den här verksamheten som sitter och tittar på ett barn som 
behöver våran hjälp och knäpper loss sig i så fall” (Informant 8a) 
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Transportavstånd och färdtid beskrivs som faktorer som påverkar sättet att arbeta. Vid kortare 
avstånd sker mer vård på plasts och längre avstånd medför mer vård i fordonet. Hur utrustningen är 
placerad har betydelse för om arbetet kan ske med säkerhetsbälte påtaget under färd.  
 

” […] vi har väl lite olika arbetssätt […] tror jag. I och med att de inte har lika långa 
avstånd som vi har så blir det kanske lättare att vara på plats, man behöver inte vårda 
lika mycket i bilen” (Informant 2) 

 
En särskilt utmanande händelse är hjärtstopp och hjärt-lungräddning (HLR) under färd. Hjärt-
lungräddningsbehandling avser att upprätthållande upphörd andning och cirkulation genom 
assisterad ventilation och kompression av bröstkorgen. Dessa åtgärder kan idag göras antingen 
manuellt med handkraft eller mekanisk av en apparat. HLR startas idag oftast på hämtplats och 
avslutas på hämtplats, men det uppkommer ändå situationer där HLR utförs under färd och saknas 
tillgång till en mekanisk kompressionsapparat måste kompressionerna göras manuellt utan 
säkerhetsbältet på. En informant beskriver vikten av att anpassa sin körning och köra följsamt och 
lugnt när HLR pågår. 
 

” […] vad ska man göra det finns ju inga bälten att man kanske måste göra HLR. Och det 
är därför jag menar då får man köra så de kunna stå upp i en kurva och göra HLR. De ska 
inte behöva tränga sig emot väggarna för att det är någon som kör som en idiot” 
(Informant 4) 

 
Personer med vissa tillstånd ska enligt behandlingsriktlinjer transporteras till sjukhus under pågående 
HLR och till dessa hör bland annat hjärtstopp i samband med hypotermi (nedkylning), drunkning, 
intoxikering (förgiftning), trauma samt hos barn och unga. SLAS nationella riktlinjerna från 2017 ger 
följande rekommendationer: 
 

”Patient i sen graviditet, med hypotermi eller med intoxikation ska omedelbart 
transporteras med pågående HLR […]” (SLAS, 2017, s23) 

 
”Transport mot närmsta sjukhus påbörjas så snabbt som möjligt med pågående HLR” 
(SLAS, 2017, s24) 

 
”Alltid A-HLR på livlös patient fram till sjukhus om tid under vatten <60 min vid >6 
gradigt vatten eller tid under vatten <90 min vid <6 gradigt vatten” (SLAS, 2017, s65) 

 
Bröstkompressionsapparater eller bröstkompressionssystem (exempelvis Lucas™, Corpuls® CPR) 
finns i flertalet regioner, medan ventilatorer för assisterad andning är mer sällsynt förekommande. 
 

"Och där har vi ju en sån grej med HLR vi kör ju Lucas och ja det är ingen ökad 
överlevnad bevisad i den, men vi får ju åtminstone kan ju sitta bältade och ha två händer 
fria istället för å hänga över bröstkorgen på nån på motorvägen. Så att det finns det 
ingen annan fördel så är det väl lite mer trafiksäkert i alla fall” (Informant 3) 

 
Hos några vårdgivare finns mekanisk kompressionshjälp i varje fordon medan andra har dem 
strategiskt utplacerade på vissa enheter. Hos några vårdgivare finns utrustningen på 
ambulansstationen eller på sjukhuset och det förutsätter att utrustningen tas med vid utryckning 
eller på annat sätt transporteras till hämtplats. På uppdrag som befaras kräva HLR skickas om möjligt 
två enheter, där den extra resursen ofta består av en till ambulans, men även kan utgöras av en 
besättning från räddningstjänsten, enligt IVPA-avtal. 
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Utav de regioner som har upphandlad ambulanssjukvård, finns en region som kravställt att ventilator 
skall finnas i varje ambulans och en annan region att ambulanserna skall utrustas med mekanisk 
kompressionshjälp. Utrustningen tillhandahålls i dessa regioner av beställaren och får lånas/hyras av 
vårdgivaren. Övriga regioner med upphandlad ambulanssjukvård har inga krav på mekanisk 
kompressionshjälp utan det är upp till varje enskild vårdgivare att bestämma. 
 

”Vi hade diskussioner […] med hjärtklinikerna inför upphandlingen om, hur dom såg på 
införa typ ja Lucas […], så vi lyssnar helt enkelt med just specialisterna om va dom ansåg 
och om vad forskningen visa. Och med det dom sa så valde vi att inte införa Lucas av 
medicinska skäl” (Informant 5) 

 
En annan säkerhetsutmaning är transport av barn i allmänhet och spädbarn i synnerhet. Alla 
vårdgivare har speciella barnselar, men dessa är inte anpassade för de minsta barnen som väger 
under fem kilo. Vid planerade transporter finns oftast möjlighet att använda egen barnstol eller låna 
en av sjukvården. Vid akuta oplanerade transporter av spädbarn, varav förlossning i hemmet är en, 
finns oftast ingen möjlighet att använda barnstol/babyskydd. Dessutom rekommenderas, ur ett 
medicinskt perspektiv, kroppskontakt och helst hud mot hud mellan förälder och spädbarn. Sedan 
några år tillbaka finns speciellt nyutvecklade barnselar (Kangoofix) som spänner fast spädbarnet på 
en vuxen under transport. Produkten finns endast hos några vårdgivare och i begränsad omfattning, 
antingen på ambulansstationen eller på sjukhuset och några regioner har pågående diskussioner om 
att införskaffa dessa. Ingen av de regioner som upphandlar ambulanssjukvård har kravsatt 
säkerhetsutrustning för transport av spädbarn, men några av vårdgivarna har ändå denna utrustning 
i sina fordon. De vårdgivare som inte har dessa säkerhetslösningar för spädbarn transporterar i regel 
spädbarnen på förälders bröstkorg, men utan godkänt skydd. 
 
 
Trafikmiljö och medtrafikanter 
 
Medtrafikanter och trafikmiljö är andra faktorer i omgivningen att ta hänsyn till i säkerhetsarbetet. 
Allmänheten både ser och gör saker i trafiken. Hur allmänhet och medtrafikanter reagerar och beter 
sig i samband med utryckningskörning beskrivs som oförutsägbart och utgör en riskfaktor för skador. 
Det är därför viktigt att vara tydlig med sina avsikter i trafiken och ha handlingsberedskap för 
oförutsedda händelser. Det handlar om exempelvis fordonsplacering och hur blinkers samt blåljus 
och siren används. 
 

”Blåljuskörning är ju lite speciellt alltså folk reagerar ju på lite olika sätt när man 
upptäcker att det kommer ett blåljusfordon mot en eller bakom eller de är inte alltid så 
rationella och då gäller det att vara förberedd på det” (Informant 2) 

 
Trafikintensiteten upplevs ha ökat och tillsammans med attitydförändringar i samhället skapas en 
komplex trafikmiljö. 
 

”Idag så man sitter med sina lurar i och skickar sms:a sådär än så länge stannar de 
fortfarande för rött ljus i alla fall men det är liksom en attitydförändring hela samhället 
också” (Informant 3) 

 
En informant påtalade infrastrukturen och skicket på vägar som en faktor att ta hänsyn till inom 
trafiksäkerhetsområdet. Där de större vägarna överlag håller god standard, medan mindre vägar inte 
alltid är lika bra. Vissa andra delar av infrastrukturen kan också leda till fordonsskador. Det kan 
handla om olika hinder, trånga passager eller dåligt utmärkta objekt. Då kan en riktad 
kommunikation till ansvariga skapa förbättringar och därigenom reducera antalet skador. 
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”Vi försöker göra analyser kring närmsta miljön runt våra fordon […] garaget […] Hur 
många bucklor har det inte blivit där inne liksom och backspeglar som åker bort och 
sådär[…] och i bästa fall kanske man kan få till då att de byter färg då på stolpen […]” 
(Informant 9) 

 
Det har också blivit allt vanligare att allmänheten hör av sig till vårdgivarna av olika orsaker och 
däribland är trafikrelaterade synpunkter en. Kontakt kan snabbt och enkelt tas via hemsidor, e-post, 
telefon eller sociala medier i form av både tal, text och bild. En information som beskrivs ibland 
kunna vara värdefull ur ett utbildningssyfte. 
 
 

4.3.3. Organisation 
 
Förarutbildning 
 
Det finns i dagsläget inga nationella bestämmelser som reglerar kompetens och utbildning av förar- 
och utryckningskörning av ambulanspersonal, utan ansvaret ligger på varje enskild huvudman. Det 
finns därför både likheter och olikheter mellan olika vårdgivare. Gemensamt för majoriteten av 
vårdgivarna är att förarutbildningen oftast är uppdelad och att en nyanställd inte får köra utryckning i 
början av sin anställning. Förarutbildningen beskrivs som en viktig del för arbetet med trafiksäkerhet 
och kräver omfattande resurser, framför allt när körvana och intresse för bilkörning är begränsat. 
 

” […] man är inte kanske så, generellt sett, inte så jätteintresserad av det här med 
bilkörning, så vi måste ju lägga ner lite mer energi på, på den utbildningsdelen då” 
(Informant 8b) 

 
Alla vårdgivare har egna kör-/trafikinstruktörer som själva planerar och genomför förarutbildningar, 
även om viss samverkan finns mellan vårdgivare och regioner. Några regioner håller delar av sin 
utbildning gemensamt och några andra regioner har en gemensamt sammanställd utbildningsplan. 
Förarutbildningen är hos de flesta vårdgivarna uppdelad, vanligtvis i tre steg och med en separat del 
för utryckningskörning. Praktiska moment varvas med teoretiska genomgångar. Steg ett genomförs 
innan sommarvikariatets start och godkänd kurs ger lite olika befogenheter hos vårdgivarna, men 
oftast handlar det om transport med eller utan patient vid prioritet två och tre. Hos en av 
vårdgivarna får sommarvikarier ingen förarutbildning, utan de får endast sköta vården. Om 
anställningen förlängs efter vikariatet ges utbildningen först då. Steg två hålls normalt efter 
sommaren och innefattar mer körövning och teoribildning samt ofta även körning på halt väglag. Den 
tredje och sista delen i utbildningsplanen är inriktad på utryckningskörning och syftar till att ge 
kompetens för prio ett uppdrag med blåljus och siren. Antagningskriterier för denna kurs ser olika ut 
hos vårdgivarna och kravet på hur länge den anställde ska ha jobbat skiftar mellan cirka ett år och 
upp till två år. Efter genomförd kurs hanteras sedan fortsatt utryckningskörning olika. Det handlar om 
att få erfarenhet av utryckningskörning med stöd av en mentor eller de lokala körinstruktörerna. En 
vårdgivare genomför en uppkörningsdag för prio ett och en annan kräver ett visst antal handledda 
prio ett-körningar innan utbildningen anses klar och kan godkännas. Hos en vårdgivare ges 
förarutbildning, inklusive utryckningskörning, vid ett och samma kurstillfälle. Föraren får sedan efter 
godkänd kurs och under handledning köra alla prioriteringar, inklusive prio ett. Många vårdgivare, 
men inte alla, har återkommande fortbildning, vanligtvis med två till tre års mellanrum och ofta 
inriktad på vinterväglag. 
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Trafikpolicy och styrdokument 
 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) innehåller krav på att 
arbetsgivaren ska ha en arbetsmiljöpolicy. Alla tillfrågade vårdgivare har också i enighet med detta 
någon form av trafikpolicy. Dessa dokument beskrivs innehålla allt ifrån dagliga kontroller av fordon 
till mer specifika bestämmelser för utryckningskörning. De kan även i olika omfattning innehålla delar 
om eco-driving, rutiner, arbetssätt och ansvar. Ofta innefattas även riktlinjer för bruk av alkohol och 
mediciner samt mobiltelefoni under körning. Flera vårdgivare har hastighetsbegränsande regler 
gällande utryckningskörning, väglag och rödljuskörning. Några vårdgivare har valt att inte begränsa 
hastigheter i dokumenten. Hastighetsbegränsningen vid utryckningskörning är hos några vårdgivare 
satt till högst 30 km/tim över gällande hastighetsgräns, vilket i praktiken blir som högst 140-150 
km/tim. Undantag gäller för tätorter med sträckor där hastighetsbegränsningen är 30 km/tim, vilken 
inte bör överskridas. En informant beskriver att med dessa dokument kan det vara lättare att prata 
om just bilkörning. 
 

” […] - varför följer inte du den här? Man kanske ha lite lättare att prata med sin kollega 
att vi har ju faktiskt en regel vi ska följa.” (Informant 8a) 

 
 
Riskkommunikation och arbetsmiljöarbete 
 
Det upplevs som betydligt mycket svårare att samtala och återkoppla om bilkörning jämfört med 
andra ämnen. Därför uppmuntras dessa samtal, både gällande positiv och negativ kritik. 
 

” […] att kritisera varandras bilkörning det är väldigt svårt” (Informant 9) 
 

”Så det blir mer naturligt att ta konstruktiv kritik och även berömda så att man 
berömmer varann när man tycker att det går bra. Då kan man också lyfta diskussioner 
på ett annat vis” (Informant 8b) 

 
Kommunikation gällande trafik och körning, så väl negativ som positiv återkoppling, beskrivs ofta 
vara kopplad till specifika händelser. Trafiksäkerhetsrelaterad information behöver upprepas och just 
efter händelser är det ofta naturligt att samtala om säkerhet och bilkörning. Trafiksäkerhet är en del i 
all den information som behöver kommuniceras ut i verksamheten. 
 

” […] sedan är det ju så lite så där färskvara, det ska konkurrera med all annan 
information, allt från […] vi bombarderas ju med information. Och då blir det väldigt lätt 
att det går i cykler[…]” (Informant 9) 

 
Flera olika kommunikationsvägar finns för att sprida information, men oftast används e-post, 
personalmöten eller APT (arbetsplatsträffar). En informant beskriver så kallad spegling efter 
arbetspasset som ett bra tillfälle att reflektera och ta upp bilkörning och trafiksäkerhet. Andra sätt att 
kommunicera är via föreläsningar och utbildningar. 
 
Den introduktionskurs och körutbildning som nyanställda får ses som en viktig plattform till att skapa 
förutsättningar för god säkerhet. Utbildningen innehåller förutom körövningar mycket teori om 
attityder, beteenden och risker. Målet är att minska risken för skada genom att skapa en ökad insikt 
och förståelse för säkerhet och mänskliga begränsningar. 
 

”Det finns inget larm som är så bråttom att du måste chansa i trafiken […] då kör du 
ännu mer försiktigt för att verkligen komma fram annars har ju ingen nytta av dig […] 
om du står i diket eller har krockat.” (Informant 4) 
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Hur information tas in och vilka förändringsmöjligheter som finns anses skilja olika individer emellan. 
Nyanställda beskrivs kunna vara mer lättpåverkade än de som jobbat ett tag inom branschen. 
 

” […] det är ju lättare och få in det hos de nya än på de gamla […] de blir ju mer 
formbara” (Informant 8a) 

 
När det kommer till systematiskt arbetsmiljöarbete uttrycker en region krav på detta i sin 
kravspecifikation, medan andra regioner beskriver arbetsmiljöarbete som en arbetsgivarefråga, utan 
att specificera krav. 
 

” […] om man nu har den medarbetargrupp som tycker att de här fordonen inte är 
användarvänliga eller arbetsmiljövänliga eller komfort, tillräcklig komfort för patienter 
så är ju det en arbetsmiljöfråga som respektive vårdgivare har ansvar för” (Informant 7a) 
 
”Sen kommer frågan om arbetsmiljö och då har väl vi sagt egentligen att på det sättet 
tar inte ansvar för arbetsmiljön, utan det är entreprenörer som tar det ansvaret då” 
(Informant 5) 

 
 
Samverkan och erfarenhetsutbyte 
 
Det finns få nationella nätverk för ambulanssjukvård i Sverige. Både FLISA och RAS arbetar med stor 
bredd inom ambulansområdet, men har ingen specialkompetens eller kunskap inom just 
ambulanskrockar. På myndighetssidan finns förutom Socialstyrelsen och IVO ingen annan myndighet 
med ansvar för ambulanssjukvård. Socialstyrelsen ger ut regelverk för ambulanssjukvården, men där 
finns ingen som aktivt arbetar med ambulansfrågor, medan IVO:s arbete mest är inriktat på tillsyn 
och tillstånd. Några specificerade bestämmelser kring trafiksäkerhet inom ambulansverksamheten 
finns inte. Patientsäkerhet är ett högt prioriterat område, men kopplingar till trafiksäkerhet är svåra 
att finna hos myndigheterna och just myndighetsansvaret inom ambulansverksamheten beskrivs av 
en informant som bristande. 
 

” […] vi har ju tyvärr ingen myndighet som vill ta ansvar för ambulansverksamheten 
överhuvudtaget i landet […] och därför har vi också så otroligt olik verksamhet också i 
landet” (Informant 6) 

 
Organiserad samverkan och/eller erfarenhetsutbyte mellan vårdgivare beskrivs av flera informanter 
som begränsat, även om det finns gott om informella kontakter. En vårdgivare har regelbundna 
möten tillsammans med ambulansbyggare och andra vårdgivare med samma fordonsmodell. Inför en 
fordonsupphandling förekommer det att olika vårdgivare tittar på varandras kravspecifikationer för 
att få tips och idéer. Det finns även viss samverkan mellan olika regioner och vårdgivare vid 
förarutbildning och ibland även med polismyndigheten. 
 
Eftersom alla ambulansfordon är försäkrade har försäkringsbolagen information om anmälda skador. 
Ändå beskrivs inget utbrett samarbete med några försäkringsbolag, utöver uppkomna 
försäkringsärenden. En vårdgivare beskriver ett kontinuerligt samarbete med sitt försäkringsbolag för 
att stämma av skadeutfall, skapa statistik och se efter typskador. Uppgifter som senare kan användas 
i utbildning eller ges ut som allmän information. 
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4.4 Sammanfattning av resultat 
Det saknas sammanhållen statistik över trafikolyckor som involverat ambulanser. Även om resultatet 
av denna studie ger en indikation på antalet olyckor är det svårt att skapa en överblick över 
händelserna. Det saknas flera intressanta ambulansspecifika uppgifter i tillgänglig statistik. Resultatet 
visar att fordonskollisioner är betydligt mycket vanligare än singelolyckor. Antalet olyckor med 
oskyddade trafikanter är sällsynta. När flera datakällor sambearbetas framkommer att det sker 
betydligt många fler olyckor än de som registrerats av polis i Strada. 
 
Trafikolyckshändelser registreras normalt i allmänna avvikelsesystem, men med skiftande 
rapporteringsgrad och detaljinformation. Händelser undersöks och utreds i mindre omfattning och 
resultaten sprids sällan utanför den egna verksamheten. 
 
Sett ur ett MTO-perspektiv kan trafiksäkerheten inom ambulanssjukvården sammanfattas som: 
 
Människan. Individer kunskap och förmåga har inom ambulanssjukvården kommit att handla mer 
om medicinsk kompetens än körskicklighet. Det ställs höga krav på det medicinska kunnandet från 
myndigheter och vårdgivare, medan köregenskaper inte kravställs på motsvarande sätt. Det 
framkommer att nyanställd personal ofta har begränsad körvana och fordonsintresse, vilket i sin tur 
gör körutbildning extra viktig. Även personlighet och attityder påverkar sättet att köra och vårda i 
ambulans.  
 
Tekniken. Det har skett en enorm utveckling inom ambulanssjukvården. Både på det medicinska och 
medicintekniska området, men även på fordon och säkerhetssystem. Ambulanser byts regelbundet 
ut och har flera av de moderna fordonstekniska säkerhetssystemen. Ambulanstransporter medför 
flera specifika säkerhetsaspekter att ta hänsyn till och det finns ett intresse att utveckla och förbättra 
säkerheten kontinuerligt. Mycket handlar om utformning av vårdutrymmet och möjligheten att 
kunna vårda med säkerhetsbälte på. Ändå uppkommer situationer då vård utförs utan säkerhetsbälte 
på. Det förekommer också att spädbarn färdas utan godkänd säkerhetsutrustning. Det finns ännu 
inte någon bra lösning till bilbältesproblematiken, men flera tekniska lösningar som kan öka 
säkerheten. Exempel på dessa är kompressionsapparatur för HLR och barnselar för spädbarn. 
Utrustning som förekommer ute i verksamheten, men tillgängligheten är skiftande. 
 
Organisationen. Ambulanssjukvård tillhör hälso- och sjukvården idag, från att tidigare varit mer av en 
transportorganisation. Även om allt mer handlar om vård och behandling är transporten av sjuka och 
skadade fortfarande en viktig del. Patientsäkerhet uppmärksammas allt mer och till viss del även 
trafiksäkerhet och arbetsmiljö, men kopplingarna däremellan brister. Avsaknad av nationell 
samordning inom ambulansverksamheten skapar stora olikheter mellan landstingen/regionerna. Det 
råder stora skillnader när det kommer till olika säkerhetsaspekter som rör både patientsäkerhet, 
arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Det gäller både utbildningsupplägg, val av utrustning och fordon, 
trafikpolicys och hantering av olyckor och tillbud. Inom ambulansverksamheten har en 
säkerhetskultur utvecklats som medger avsiktliga avsteg från egen och andras säkerhet till förmån för 
patientvård. 
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5. DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 
 

5.1.1 Statistikförhållanden 
Sedan 1935 har systematisk vägtrafikolycksstatistik förts i Sverige och det nuvarande systemet för 
trafikolyckor, Strada, togs i bruk år 2003. Även om en mängd olika parametrar registreras har 
databasen sina begränsningar, både vad gäller sökbarhet och detaljinformation, vilket också blir extra 
tydligt för statistik av ambulanskrockar. När flera olika datakällor för olycksstatistik sambearbetades 
framkommer betydligt många fler ambulanskrockar än de som registreras av polisen i Strada. 
Resultatet speglar antalet trafikhändelser, men allvarligheten i händelserna är svåra att särskiljas, 
eftersom registreringskriterierna skiljer sig åt. Både allvarliga skador och mindre skador finns alltså 
representerade i den totala summan. Det är fortfarande svårt att få fram statistik om trafikolyckor 
som involverat ambulanser och många händelser riskerar att missas om bara en datakälla används. 
Svårigheterna med samlad statistik från ambulanskrockar har även konstaterats av Lundälv (2005a) 
för drygt tio år sedan. De tillgängliga uppgifterna är dessutom begränsade och flera intressanta 
ambulansspecifika uppgifter saknas, såsom var de skadade befunnit sig och om ambulansen varit på 
utryckning. Med begränsad information om händelserna är det svårt att göra djupare analyser. 
Media kan ge vissa kompletterande uppgifter, framför allt när det gäller antalet olyckor, men 
innehåller sällan mer specifika detaljer. Inte heller statistiken från Arbetsmiljöverket eller IVO ges 
någon detaljerad information om själva olyckan. 
 
Utav de i Strada registrerade trafikolyckorna är den vanligaste olyckstypen kollision mellan olika 
fordon, så kallade fordonskollisioner (73 %). Ett resultat som även kunde bekräftades i media där 
drygt hälften representerades av fordonskollisioner (57 %). Något som även Kahn et al (2001) har 
kunnat konstatera tidigare. Singelolyckor stod för en mindre andel (11 %) i Strada jämfört med media 
(19 %). Olyckor med oskyddade trafikanter förekom mer sällan i både Strada (7 %) och media (4 %). 
Viltolyckor påträffades oftare i medias rapportering än i statistiken från Strada. Många av 
trafikolyckorna är fordonskollisioner vilket betyder att minst två förare varit involverade i dess 
uppkomst. Därmed sätts fokus mer på mänskliga faktorer, med synlighet och förarbeteende som två 
viktiga element, än på omgivande faktorer. Flest olyckor har också visat sig ske under gynnsamma 
förhållanden, såsom dagtid (Petzäll 2006; Albertsson och Bylund 2009), vid klart väder (Kahn et al, 
2001; Petzäll 2006) och på torr vägbana (Kahn et al. 2001; Petzäll 2006; Albertsson och Bylund 2009). 
Den vanligaste olycksplatsen har visat sig vara korsningar (Kahn et al, 2001; Petzäll, 2006; Lundälv, 
2006a; Albertsson och Bylund, 2009; Sanddal et al, 2010), där flera förare behöver interagera med 
varandra. 
 
Av de skaderapporterade personerna i Strada var knappt hälften medtrafikanter som inte färdats i 
ambulans (46 %). Inte heller någon av de som omkommit hade färdats i ambulans. Fyndet stämmer 
väl överens med tidigare studier som visat att de flesta som omkommer i ambulanskrockar inte själva 
färdats i ambulans (Kahn et al 2001; Sanddal et al. 2010). Det visar på att ambulanskrockar i hög grad 
påverkar andra trafikanter med svåra skador och död som följd. Tidigare studier har även visat att 
flertalet ambulanskrockar sker under utryckningskörning (Kahn et al, 2001; Petzäll, 2006; Lundälv, 
2009; Albertsson och Bylund, 2009). Ett körsätt som inte bara ställer höga krav på 
utryckningsföraren, utan även medtrafikanter som skall hinna upptäcka och reagera på ankommande 
utryckningsfordon. Tidsvinsterna med utryckningskörning har visat sig vara marginella (Brown et al. 
2000; Ho el al. 1998; Marques- Baptista et al. 2009; Petzäll et al. 2010) och inga studier har ännu 
kunnat påvisa någon positiv effekt på vårdresultat med dessa tidsvinster (Murray 2017). Ändå har 
prio ett utlarmningar med utryckningskörning ökat markant på senare år (SKL 2017). En ogynnsam 
utveckling för trafiksäkerheten och går i motsatt riktning till behovet av minskad utryckningskörning, 
som flera forskare också påpekat (Petzäll 2006, 2008; Slattery & Silver 2009). 
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Uttryckningskörning medför ökade risker för både allmänhet, ambulanspersonal samt patienter och 
behöver ställas i proportion till de osäkra vinsterna. Dessutom kan utryckningskörning även bidra till 
sekundärolyckor, så kallade ”svallvågskrascher”/”the wake effect”. Detta fenomen har inte kunnat 
studeras i detta arbete, men tidigare forskning har bekräftat dess existens (Clawson 1997; Petzäll 
2006; Albertsson och Bylund 2010). Medan bristen på nationell reglering är påtaglig i Sverige och 
mycket ansvar ligger på den enskilde individen, är förhållandet i Norge helt annorlunda. Där finns 
nationella föreskrifter som styr både utbildning och kompetenskrav för utryckningskörning och 
dessutom en speciell förarbehörighet (Vegdirektoratet 2009). 
 
Utifrån antalet olyckor som hittats har i storleksordningen cirka en av fyra anmälts till 
arbetsmiljöverket som arbetsskada. Ytterst få trafikhändelser finns registrerade hos IVO eller 
Socialstyrelsen som lex Maria ärenden. Ett faktum som även Lundälv (2006b) tidigare har kunnat 
konstatera i en genomgång av lex Maria fall. Under detta arbete hittades bara en lex Maria anmälan 
som gällde en trafikolycka. Fyndet gjordes dessutom med hjälp av media och inte av berörd 
myndighet. Med så få anmälningar och den dåliga sökbarheten begränsas förutsättningarna för 
säkerhetsarbete och forskning på området. Hur ofta patienter skadas i trafikolyckor med ambulanser 
går inte att klargöra utifrån befintlig statistik. Om inte arbetsmiljö, patientsäkerhet och trafiksäkerhet 
ses som en helhet och prioriteras likvärdigt i preventionsarbetet riskeras viktiga delar att gå 
förlorade. 
 

5.1.3 Erfarenhetsåterföring från olyckor och tillbud 
Samtliga vårdgivare använder ett avvikelsesystem för registrering av oönskade händelser och 
grundar sig på Socialstyrelsens krav om ledningssystem för kvalitetsarbete (SOSFS 2011: 9). Systemen 
är gjorda för alla typer av avvikelser och saknar därför flera intressanta händelsespecifika uppgifter. I 
dessa system ska normalt även trafikolyckor och tillbud registreras av de inblandade personerna. 
Medan de mindre tillbuden utan större skador är lätta att ”osynliggöra” blir större händelser ofta 
uppenbara direkt. Resultatet av denna studie visar på skillnader i vad som rapporteras, bristande 
detaljinformation, låg rapporteringsgrad och långa handläggningstider. Faktorer som i hög grad 
påverkar möjligheten att dra lärdom från händelserna. Även arbetarskyddsstyrelsen (1998) fastslog 
att underrapporteringen var stor och att många avvikelser inte hade lett till någon åtgärd. Arvidsson 
(2012) har konstaterat att hinder för en effektiv avvikelserapportering inom sjukvården ligger i 
organisatoriska stukturer och den rådande kulturen. Brist på kunskap och förståelse bidrar sannolikt 
också till underrapportering. En låg rapporteringsgrad kan bero på faktorer som icke anonymitet och 
känsla av skuld (Gell & Strömgren 2015). Även om ingen direkt bestraffning förekommer visar denna 
studie att en händelse normalt resulterar i ett samtal med chef och i vissa fall även extra individuell 
utbildning. Dessa åtgärder riktar mer in sig på aktiva fel, som ofta är unika för varje tillfälle, än latenta 
problem, som därmed riskerar att missas (Reason 1990). Med övervägande fokus på det mänskliga 
felandet är sannolikheten att händelser återupprepas större, men av andra individer, om de 
grundläggande arbetsförhållandena lämnas oförändrade (Dekker & Laursen 2007). Sett ur ett 
systemperspektiv behöver framförallt latenta fel studeras och elimineras, så att de underliggande 
omständigheterna, såsom dålig design, bristande tillsyn, oklara rutiner och så vidare, inte leder till 
upprepade händelser (Reason 1990). I en säkerhetsfokuserad organisation finns inga ”dåliga 
människor, bara dåliga system”. Det behövs system som uppmuntrar och fångar upp oönskade 
händelser utan att ”bestraffa” anmälaren (Brice et al. 2012). 
 
Det finns ett intresse av att lära sig från olyckor även om inget systematiskt arbetssätt har beskrivits 
av informanterna. Det görs sällan några speciella undersökningar eller utredningar av rapporterade 
ambulanskrockar och därför torde djupare slutsatser vara svåra att dra kring händelserna. De 
utredningar som görs är oftast vid större allvarligare händelser, efter begäran från extern part och 
grundar sig på lagar och förordningar. Då större allvarligare olyckor är relativt ovanliga och samma 
typ av olycka sällan upprepar sig i den enskilda organisationen, blir ett säkerhetsarbete som endast 
inriktar sig på utredning och förebyggande arbete av större allvarligare olyckor ineffektivt (Arvidsson, 
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2012). Därmed blir erfarenhetsutbyte extra viktigt ur ett skadepreventivt perspektiv, men har i detta 
arbete inte kunnat påvisas i någon större utsträckning. Även bland de lagstyrda utredningskraven 
finns vissa skillnader mellan myndigheternas hanteringssätt. Medan Polismyndigheten och 
Trafikverket själva avgör vad som skall utredas utgår Arbetsmiljöverket och IVO: s utredningar 
framförallt från anmälningarna de får in. Kravet på anmälande verksamhet att göra en egen 
utredning kan i sig kunde vara ett sätt att generera kunskap, men är högst beroende av kvaliteten på 
utredningen. Dessa egna utredningar är inte detaljstyrda från myndigheterna utan mycket är upp till 
den enskilda verksamheten att bestämma. 
 
Det råder en viss osäkerhet kring om en patientskada i en ambulanskrock skall anmälas till IVO, men 
något annat lämpligt nationellt system finns inte. Hos IVO hittades ingen trafikhändelse, utöver en 
lex Maria anmälan som Socialstyrelsen fått in. Slutsatsen i anmälan var att Socialstyrelsens uppdrag 
inte innefattar ”framförande av fordon”. Konsekvensen blir att trafikskador inte räknas som 
vårdskador och var finns då det nationella ansvaret? Det står i Socialstyrelsens föreskrifter att 
vårdgivaren har ansvar för att ambulanspersonal har kompetens att kunna utföra ambulansuppdrag 
på ett säkert sätt (SOSFS 2009:10). För en ökad patientsäkerhet behöver alla risker beaktas och då 
måste ambulanskrockar och tillbud bli synliga. Få rapporterade händelser är inget tecken på god 
säkerhet lika lite som många rapporter inte tyder på dåligt säkerhet, ofta råder det omvända (Gell & 
Strömgren 2015). 
 
Med ett arbetssätt liknande det Norska, med en speciell olycksutredningsgrupp för trafikolyckor med 
ambulans, så kan systematiska utredningar göras och de samlade erfarenheterna användas på ett 
nationellt plan. Även trafikolyckor med polis och räddningstjänst bör inkluderas, vilket är något som 
redan diskuterats i Norge (Erichsrud 2017). En standardiserad datainsamling medför större 
forskningsmöjligheter/ förmågor. Det kan även reducera kostnader genom att effektiva processer 
och verktyg identifieras som sedan kan användas i större skala. Tillförlitliga och korrekta data över 
ambulanskrockar är viktiga för att kunna identifiera riskområden och utveckla effektiva 
säkerhetssystem (Levick 2012a). 
 
Svårigheten att få samlad nationell statistik och dessutom detaljinformation om händelserna gör det 
svårt att få en bra överblick av ambulansolyckor. De försvårar också vidare forskning och det 
skadepreventivt arbete. Det brister även på lokal nivå och respektive vårdgivare har svårt att ge ut 
statistik och information om trafikolyckor och tillbud med ambulanser. Inget i detta arbete tyder 
heller på någon större nationell spridning av erfarenheter. Större händelser sprids lokalt inom 
organisationen, men når sällan någon större nationell spridning bortsett från informella kontakter. 
När allvarliga händelser är relativt ovanliga blir samverkan och spridning desto viktigare. Genom att 
bara se till sina egna händelser och inte ge eller ta emot lärdomar utifrån kan viktiga erfarenheter 
inte utveckla säkerheten i någon större omfattning. Det finns exempel på flera händelser som 
Socialstyrelsen, Trafikverket och Arbetsmiljöverket varit involverade i. Om och hur deras resultat 
används i någon större skala framkommer inte i detta arbete, annat än att systematik saknas och 
något standardiserat förfarande inte finns. Medan Arbetsmiljöverket och IVO (tid. Socialstyrelsen) 
jobbar mot den anmälande verksamheten är Trafikverkets utredningar omgärdade av strikt sekretess 
och delges normalt inte verksamheten. Exempel på större engagemang är ändå ett projekt som 
Trafikverket initierat. Efter ett antal allvarliga olyckor med dödlig utgång, som drabbat 
räddningstjänstpersonal i vägtrafikmiljö, genomfördes ett projekt av flera parter och resultatet blev 
en vägledning för säkerhet i vägtrafikmiljö (MSB & Trafikverket 2017).  
 

5.1.2 Skadeförebyggande åtgärder 
Trafiksäkerhet är ett brett och komplext område. Tekniska framsteg har tillsammans med lagstiftning 
haft en positiv utveckling på antalet trafikolyckor och skador i samhället som stort. Utvecklingen av 
säkrare fordon och effektiva säkerhetssystem har även kommit att gynna ambulansen. Eftersom ett 
ambulansfordon byts regelbundet med bara några års mellanrum finns goda möjligheter att följa 
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säkerhetsutvecklingen. Det saknas dock övergripande standards gällande säkerhetssystem för 
ambulansfordon, utöver de allmänna fordonsreglerna. Mycket ligger på den enskilde vårdgivaren vid 
upphandling av fordon och därför finns skillnader mellan fordon och olika vårdgivare. Skyddssystem i 
olika former borde användas i större utsträckning inom ambulansen. Ett standardiserat krav på en 
lägsta trafiksäkerhetsnivå på dessa fordon med ökad säkerhet för både patienter, personal och 
medtrafikanter vore rimligt. Förarhytten eller framsätet på en ambulans skiljer sig egentligen inte 
nämnvärt från andra fordon när det gäller krockskydd. Däremot finns stora skillnader i baksätet där 
vårdhytten finns och både sittande och liggande personer tillsammans med utrustning skall samsas 
om utrymmet. En farlig miljö som innebär många skaderisker i händelse av en trafikolycka (Kahn et 
al. 2001; Grant & Merrifield 2011). Här har utvecklingen inte kommit lika långt och utformningen av 
ambulansens vårdutrymme beskrivs medföra att personal måste prioritera vård framför egen 
säkerhet under transport (Suserud et al. 2013). 
 
Utformningen av vårdutrymmet sker som ett samarbete mellan ambulansbyggare och 
ambulansbeställare med utgångspunkt från gällande lagar och standards. En fordonsupphandling 
sker på regional nivå och varje vårdgivare ansvarar för sin egen upphandling. Det innebär att i 
storleksordningen 20-talet upphandlingar görs i landet med vanligtvis två till tre års mellanrum. 
Något större erfarenhetsutbyte gällande fordon har inte identifierats i denna studie, trots att det 
borde finnas värdefull kunskap på lokal nivå. Det märks också när det kommer till fordonsval och 
kravspecificering, där stora skillnader finns mellan olika beställare. Suserud et al (2013) har menar att 
ambulanspersonal borde involveras mer i utformningen av vårdutrymmet. Som jämförelse har Norge 
valt att lägga ett nationellt ansvar på kontroll och godkännande av ambulansfordon (Nasjonal 
ulykkesgruppe Ambulanse 2012). Därmed kan också erfarenheter användas på ett annat sätt och 
komma flera tillgodo. 
 
I takt med sjukvårdens utveckling har också kraven på den medicinska kompetensen ökat markant. 
Först år 1968 kom den författningen som fastställde att ambulanssjukvård skulle vara 
sjukvårdshuvudmännens ansvar. Sedan dess har flera bestämmelser kommit gällande 
ambulanspersonalens medicinska kompetens och utbildning (SOSFS 1978:34; SOSFS 1997:18; SOSFS 
1999:17; SOSFS 2001:1). Bestämmelser gällande körteknisk kompetens eller förarutbildning för 
ambulanspersonal, annat än körkortskrav, är i det närmaste obefintliga, trots att utryckningsförare 
ges stora befogenheter att bryta mot trafikregler enligt Trafikförordningen (SFS 1998:1276). Bristen 
på statligt engagemang har medfört att förarutbildningen varierar stort i landet. Från nyanställd till 
utryckningsförare är utbildningens längd från en vecka upp till två och ett halvt år, med olika former 
av mentorskap och handledning. Även om tiden i sig kanske inte är det viktigaste säger det en del om 
de stora nationella variationerna på utbildningen som finns. Ett bristande fokus på körning har också 
setts i de annonser som ambulansvårdgivare använder i sin rekrytering av ny personal (Lundälv 
2017). Samtidigt beskrivs nyanställdas körerfarenhet som begränsad och körkortskraven har ökat när 
allt större fordon används. I väntan på statligt engagemang har en nationell gemensam 
trafikinstruktörsutbildning för utryckningsförare utvecklats med målsättning att få en mer likriktad 
utbildning av utryckningsförare (Nätverket för en nationell körutbildning för utryckningsförare u.å.). 
 
Den lagstiftning som berör utryckningskörning handlar mer om undantag än reglering. Som exempel 
har personal i baksätet på utryckningsfordon rätt att undantas bilbältesregeln (TSFS 2014:52) och kan 
vid påkallande av fri väg underlåta sig att följa föreskrifter som inte särskilt gäller honom eller henne 
(SFS 1998:1276). Bestämmelser som ger personalen möjlighet överskrida hastighetsgränser och 
samtidigt färdas utan säkerhetsbälte i vårdhytten. Två faktorer som bevisligen är mycket viktiga för 
trafiksäkerheten. En högre hastighet ökar både olycksrisken och sannolikheten att konsekvenserna 
av en olycka blir allvarligare än vid lägre hastigheter (Elvik et al. 2004; Gustafsson et al. 2012). Med 
ett korrekt använt säkerhetsbälte minskar också sannolikheten för personskador och allvarligheten 
på dessa (Elvik et al. 2009). Dessutom sker många olyckor under utryckning (Kahn et al. 2001; Petzäll 
2006; Lundälv 2009; Albertsson och Bylund 2009) och vårdhytten (baksätet) har visat sig vara den 
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farligaste platsen i en ambulans (Kahn et al 2001; Grant & Merrifield 2011). Trots att den bristande 
regleringen av utryckningskörning har uppmärksammats i riksdagen i upprepade motioner (Engle 
2007; Holmqvist 2016; Lohman 2014; Nordell 2009; Nordell 2014; Pehrson 2009; Staxäng & 
Bengtsson 2008; Åkerhielm 1998) under lång tid, har ingenting hänt. Även förslagen från Vägverkets 
utredning (1996) med en särskild behörighet för utryckningsförare och en enhetlig utbildning med 
förarprov har nonchalerats. Vissa vårdgivare har ändå själva valt att i sina trafikpolicys reglera bland 
annat hastigheter vid utryckning. Till skillnad från Sverige har Norge en helt annan styrning med både 
nationellt reglerade utbildningskrav och en speciell körkortsbehörighet för utryckningsförare 
(Nasjonal ulykkesgruppe Ambulanse 2012). 
 
Arbetet kring risker och säkerhet har förbättrats. Ändå är det inte helt ovanligt med avsteg från 
säkerheten på olika sätt. Det ligger i hälso- och sjukvårdens natur att hjälpa sjuka och skadade och 
ibland även genom att riskera sin egen säkerhet. Att ta av säkerhetsbältet vid vissa arbetsmoment 
har blivit ett återkommande och accepterat förfarande i arbetet snarare än enstaka undantag. Även 
om insikten är och borde vara stor i de ökade riskerna medför behandlingsriktlinjer (SLAS 2017) och 
en suboptimal placering av utrustning att säkerheten åsidosätts i vissa vårdsituationer. Detta trots att 
det enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 2009:10) ska det finnas 
möjlighet till akutsjukvård på ett säkert sätt även under färd och vårdgivare även ska utföra en risk- 
och behovsanalys utifrån ställda krav. Både denna och tidigare studier (Suserud et al. 2013) har visat 
att HLR genomförs av obältad personal under färd och trots att det finns mekanisk utrustning för 
HLR, som låter personalen sitta fastspända, är tillgången på denna utrustning mycket varierande. 
Risken att obältad manuell HLR startas är därför inte helt obetydlig och riskerar ur säkerhetssynpunkt 
både arbetsmiljö och patientsäkerhet, i händelse av en trafikolycka. En skadad vårdare utgör en stor 
patientsäkerhetsrisk, både rent fysiskt som en projektil, men även genom utebliven vård och 
behandling. Användandet av säkerhetsbälte brister inte bara hos personal (Carlsson & Lundqvist 
2014), utan även användandet på patienter har visat sig brista (Hagman & Nilsson 2016). Det 
förekommer att spädbarn transporteras utan att spännas fast med godkänd utrustning. Trots att det 
idag finns säkerhetssystem för dessa småbarn är tillgängligheten mycket varierande ute i 
verksamheten. Ett beklaglig och anmärkningsvärd faktum, där små barn har sämre förutsättningar än 
vuxna att färdas på ett säkert sätt.  
 
Trots en medvetenhet, hos både personal och ledning, om risken med obältade passagerare har det 
kommit att accepteras i rådande säkerhetskultur. Brice et al. (2012) beskriver det som att när 
ambulanspersonal sätter en stolthet i ett altruistisk och osjälviskt beteende skapas lätt en kultur där 
egen och andras säkerhet åsidosätts till förmån för det akuta omhändertagandet. Med tillkommande 
faktorer som höga hastigheter, lös utrustning och hårda ytor är risken för skador inte obetydliga. 
Denna verksamhetskultur borde betraktas som ett latent fel på organisatorisk nivå, snarare än som 
individuella felhandlingar (Reason 1990). Dessutom är spridningen av problemet inte bara lokal utan 
nationellt utspritt, även om regionala skillnader kan finnas. Antonsen (2009) resonemang om 
säkerhetskultur som en del i en organisations kultur, där en kombination av både makt- och 
kulturella perspektiv påverkar säkerheten, belyser behovet av ett större nationellt engagemang. 
Både ändrad lagstiftning och nya tekniska lösningar kan behövas om säkerheten ska kunna 
förbättras. Sjukvårdens säkerhetsarbete jämförs ofta med flyget och inom ambulansverksamheten är 
huvudmän och personal ofta de samma i områden där både väg- och luftburen ambulans finns. Ändå 
beskrivs säkerheten komma mer naturligt inom luftambulans jämfört med vägambulans (Levick 
2012a). Det borde därför finnas goda förutsättningarna att lära av flygets säkerhetsarbete. 
 
Den vårdgivare som ville använda fordonets dataloggar, för att undersöka hastighetsöverträdelser, 
fick avslag från regionens säkerhetsenhet. Detta står i kontrast till att dataloggar från journalsystem 
och läkemedelsskåp rutinmässigt används för att kontrollera stöld och missbruk. Om möjligheten till 
hastighetskontroll kunde ses som en del av trafiksäkerhetsarbetet, snarare än som en 
integritetskränkande åtgärd, skulle säkerheten gynnas positivt. Det finns dessutom belägg för att 
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många av de förare som krockar har en historik med tidigare trafiköverträdelser eller trafikolyckor 
(Kahn et al. 2001). För att kunna upptäcka just riskfylld körning och ge återkoppling på körning 
föreslår flera forskare olika typer av att fordonstekniska övervakningssystem (Custalow et al. 2004; 
Levick & Swanson 2005; Brice et al. 2012). En oförutsägbar körning med plötsliga inbromsningar och 
skarpa svängar beskrivs som begränsande för möjligheterna till att ge vård under färd (Suserud et al. 
2013). Med datateknik och digital telekommunikationsteknik kan en mängd parametrar samlas in 
och återkopplas i realtid. Tekniken används i andra länder och har visat goda resultat på både 
säkerhet och ekonomi (Levick & Swanson 2005), men inget i denna studie tyder på någon användning 
inom den Svenska ambulansverksamheten. De intervjuade informanterna beskriver det som svårare 
att samtala om bilkörning och ge konstruktiv kritik, än om andra ämnen, vilket i sig skulle kunna 
motivera ett behov av system för automatiserad feedback. 
 
Det finns brister i nationell samordning av ambulansverksamheten och när det gäller trafiksäkerhet 
är den obefintlig. Den samverkan som finns bygger på frivilliga initiativ, utan direkt inblandning av 
myndigheter, vilket medför att verksamheten ser mycket olika ut inom landet ur flera perspektiv. Det 
finns några få exempel på samverkan mellan olika regioner, men annars är det mest informell 
information som sprids. 
 
 

5.2 Metoddiskussion 
Denna studie har använt en kombinerad metod, en kvantitativ statistikdel och en kvalitativ 
intervjudel. Genom att använda flera metoder har resultat från de olika delarna kunnat användas för 
att ge en djupare förståelse inom området. Statistiken baserar sig på det funna materialet med 
målsättningen att explorativt ge en överblick snarare än att bekräfta och kvantifiera data. 
Intervjuerna är gjorda med personer verksamma hos olika ambulansvårdgivare med avsikt att 
beskriva organisationens arbete. Resultatet bör inte generaliseras utanför aktuell verksamhet, utan 
avser att beskriver verksamheten och identifiera intressanta områden och aspekter till framtida 
studier. 
 
Kvaliteten på forskning beror mycket på hur bra forskningsmetoder som använts. För att beskriva och 
bedöma att forskningen vilar på vetenskaplig grund och att resultatet är trovärdigt används olika 
termer och metoder. Inom kvantitativ och kvalitativ forskning används lite olika termer och metoder 
för att beskriva forskningen, även om de i grunden handlar om att rättfärdiga forskningen. 
 

5.2.1 Statistiken 
Inom den kvantitativa forskningen används traditionellt termer som validitet och reabilitet, 
generaliserbarhet (extern validitet) och objektivitet. Termer som också används inom kvalitativ 
forskning, även om de ofta benämns på andra sätt. 
 
Validitet syftar till att beskriva noggrannhet och precision i studiematerialet. Det handlar om att data 
som producerats passar ämnet och har uppmätts på lämpligt vis. Här ingår även huruvida data 
registreras på rätt sätt (Denscombe 2016). Eftersom tidigare forskning visat på svårigheter med att få 
fram statistik över ambulanskrockar valdes flera datakällor som underlag för statistikinhämtning. 
Varje datakälla har sina begränsningar, men förhoppningen var att de tillsammans skulle kunna ge en 
bredare bild. Genom att använda kontrasterande datakällor och göra en sambearbetning, så kallad 
datatriangulering, kan validiteten ökas (Denscombe 2016). Ett grundläggande problem vid 
sambearbetningen är att säkerställa att samma olycka inte räknas mer än en gång. Eftersom 
persondata inte varit tillgängliga har plast, datum och händelsebeskrivning fått användas. Då 
olyckorna varit utspridda över tid, på olika platser och med unika beskrivningar får tillförlitligheten 
ändå anses som stor när det gäller resultatet av sambearbetningen. Reabilitet speglar 
tillförlitligheten i metoderna och huruvida forskningsinstrumentet är neutralt och kan producera 
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motsvarande resultat vid upprepad användning. Merparten av statistikmaterialet erhölls genom 
kontakt med ansvariga registerhållare, vilket begränsar möjligheterna till kontroll av uppgifterna. 
Samtidigt finns en ökad tillförlitlighet i det att en insatt och kunnig person i respektive datasystem 
lämnat uppgifterna. Med ett noggrant beskrivet forskningsarbete stärks också reabiliteten. 
Generaliserbarhet (extern validitet) handlar om hur resultatet och slutsatser kan spegla eller förklara 
vad som gäller på en större befolkning/område eller om det är unikt för studerat urval. Eftersom 
resultatet visat på brister i statistikföringen samt stora nationella skillnader, bör resultatet inte 
generaliseras i någon större utsträckning. Objektivitet hänvisar till frånvaro av snedvridning och att 
forskningen inte styrs av egna intressen. God forskning skall vara opartiskt och neutral och bedrivas 
på ett rättvist och ärligt sätt (Denscombe 2016). Författarens förförståelse inom 
ambulansverksamheten kan påverka objektiviteten, men när det kommer till insamling och 
bearbetning av statistik bedöms risken som liten, utan kan snarare vara en tillgång. Insamling och 
bearbetning har skett på ett systematiskt sätt med avgränsningar tagna utifrån tidsaspekter och 
förväntat utfall. 
 
Det finns flera faktorer som påverkar det statistiska material som samlats in. Strada har 
begränsningar när det gäller sökbarhet och under studerad perioder fanns även problem med stora 
bortfall. Eftersom sökningen begränsats till enbart polis-Strada kan fall som enbart kommit 
sjukvården tillkänna ha missats. Det gäller framför allt gruppen oskyddade trafikanter. Statistiken 
från Arbetsmiljöverket och IVO bygger båda på de anmälningar som har inkommit till respektive 
myndighet och ger således bara information om dessa händelser. Hos Arbetsmiljöverket är 
trafikolyckor och tillbud med fordon specificerade, vilket underlättat den sammanställning. Vilka 
anmälningar som lett till någon åtgärd är däremot svårare att få information om. IVO särskiljer inte 
trafikrelaterade anmälningar på något sätt och det är därmed svårt att söka efter just dessa 
händelser. Sammantaget innefattar det mesta av statistiken utom den från massmedia och viss 
tillbudsrapportering från Arbetsmiljöverket, olyckor där någon skadats i samband med händelsen. 
Trafikolyckor utan personskador, men med materiella skador, kan därmed falla bort om de inte 
rapporterats i media. Medieövervakningen har begränsats till tryckt media. Digital media har inte 
analyserats, vilket kan ha medföra bortfall. Orsaken har varit begränsad tid och en tveksamhet till att 
någon större mängd unika olyckor skulle påträffas. Även om massmedias rapportering av 
ambulansrelaterade trafikolyckor har begränsningar, vad gäller händelsebeskrivning, personskador 
och fordonsskador, kan den ändå ge viktig information när bristen på sammanhållen statistik saknas. 
Något som både Lundälv (2005a) och Sanddal (2010) tidigare kunnat konstatera. 
 

5.2.2 Intervjuerna 
Kvalitativ forskning kan inte bedömas på samma sätt med de kriterier som används inom kvantitativ 
forskning. Det är svårt att upprepa samma likvärdiga förutsättningar flera gånger vid en kvalitativ 
undersökning jämfört med en kvantitativ undersökning. Tid, rum och person har stor påverkan och 
kan inte återskapas på samma sätt. För att bedöma och beskriva kvalitativ forskning används termer 
som trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet, reflexivitet och bekräftelsebarhet. 
 
Trovärdighet (validitet) beskriver i vilken utsträckning data är exakta och träffsäkra. I denna studie 
valdes informanterna ut av person i chefsposition inom verksamheten utifrån given information om 
studiens syfte. Med ett brett ämnesområde blir detaljinformation sannolikt spridd på flera personer, 
men det har inte upplevts som något problem eftersom syftet har varit av mer utforskande karaktär 
än att återge exakt detaljinformation. För att förbättra trovärdigheten har urvalet gjorts så att både 
tätort och glesbygd samt olika geografiska delar av Sverige finns representera bland informanterna. 
Pålitlighet (tillförlitlighet) handlar om ifall forskningsinstrumentet kan ge samma resultat om det 
används av olika forskare. Med andra ord huruvida forskaren har färgat/påverkat resultatet. 
Eftersom syftet varit att utforska ett mindre studerat område med förhoppning att få fram intressant 
och användbar information har arbetet tvingats bli flexibelt, anpassningsbart och lösningsorienterat. 
Tillsammans med ämnets bredd och komplexitet samt att kunskap inom ämnet ofta är spridd på flera 
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olika personer försvårar repeterbarheten. Den intervjuguide som använts har varit till hjälp att hålla 
intervjuerna inom syftet. Överförbarhet (generaliserbarhet) redogör för hur representativa data och 
slutsatser är utanför studiens urval och andra liknande fall. Denna studie bör inte generaliseras utan 
snarare ses som en rapport över de rådande förhållandena. Bekräftelsebarhet (objektivitet) redogör 
för hur väl forskningen producerat fynd som är opåverkade och fria från inverkan från de forskare 
som genomfört undersökningen. Reflexiviteten beskriver hur forskarens bakgrund och person kan 
anses påverka analys och tolkning. (Denscombe 2016). Författarens bakgrund inom 
ambulanssjukvården kan medföra ett hot mot både bekräftelsebarhet, reflexivitet och i slutänden 
resultatet. Totalt opåverkad objektiv forskning är inte realistiskt inom den kvalitativa forskningen. 
Subjektivitet uppstår först när effekten av forskaren ignoreras. I detta arbete bedöms de positiva 
effekterna överväga de eventuellt negativa, eftersom insikt i ämnet anses ha underlättat 
intervjuarbete och analys. Öppenhet och ärlighet avseende forskningsarbetet och forskarens 
förförståelse är viktig och stärker resultatet (Malterud 2001). 
 

5.2.3 Övrigt material 
För att förbättra förståelsen och få så mycket information som möjligt har flera olika typer av 
dokument använts. Bland dessa finns trafikpolicys, kravspecifikationer, riktlinjer samt utredningar. 
Om det framgick att en ambulanskrock medfört en särskild utomstående utredning gjordes försök att 
ta del av denna. Resultatet var skiftande och två utredningar gick att fåtag på, några stoppades av 
sekretess och en kunde inte hittades hos berörd myndighet. 
 
 

5.3 Förslag på vidare forskning 
Under studiens gång har ett antal intressanta områden för vidare forskning identifierats. Forskning 
och kunskap om ambulanskrockar är begränsad och när det kommer till förekomst av 
sekundärolyckor med andra trafikanter är kunskapen ännu mindre. Ambulanstransporter påverkar 
övriga medtrafikanters handlande, inte minst när det kommer till utryckningskörning. Det behövs 
mer forskning om förekomst och konsekvenser av sekundärkrockar, såkallade ”svallvågskrascher”/ 
”the wake effect” bland övriga trafikanter på vägen. Forskningen ger inte heller svar på frågor som 
rör skadade patienter. Här behövs mer forskning för att klargöra omständigheterna kring denna 
grupp. En källa skulle kunna vara Strada-sjukvård. Trots en riskmedvetenhet sker upprepade avsteg 
från säkerheten när patienter skall vårdas under transport. Problemet är utbrett och har blivit en 
accepterat i den organisations- och säkerhetskultur som råder. Området är intressant ur flera 
perspektiv och behöver utforskas. Säkerhetsarbetet inom sjukvården jämförs ofta med flyget. Inom 
ambulanssjukvården ligger både väg- och luftambulans under samma huvudman och vårdgivare. 
Möjligheterna att lära av varandra borde vara goda och är ett område värt att utforska. Vilka positiva 
erfarenheter och lärdomar från luftambulans kan appliceras inom den vägburna 
ambulansverksamheten, och eventuellt omvänt. När det kommer till ambulansens transporterande 
uppgift med trafiksäkerheten inräknad är regleringen i Sverige liten. Norges skadepreventiva arbete 
är väl värt att studera, då det skiljer sig på många sätt från det svenska. Modern teknik har gjort det 
allt enklare att övervaka parametrar av olika slag. Inte minst när det gäller fordon och körning. Det 
finns positiva erfarenheter på trafiksäkerhetsområdet med förarfeedbacksystem. Hur den tekniken 
kan användas inom trafiksäkerhetsarbetet i Svensk ambulanssjukvård behöver utforskas. 
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5.4 Slutsatser 
Av resultatet från denna studie kan ett antal slutsatser dras. Det saknas i dag fortfarande 
sammanhållen statistik över ambulanskrockar och försöket att skapa en överblick av dessa händelser 
är både svårt och tidsödande. Möjligheterna att ur befintlig statistik göra djupare analyser är 
begränsade eftersom betydelsefull information om händelserna saknas. Kunskapen om 
ambulanskrockar och dess konsekvenser på ambulanspersonal, patienter och medtrafikanter är 
fortfarande begränsad. 
 
Det ställs allt högre krav på medicinsk kompetens inom ambulansverksamheten, men mindre på 
körförmåga och körerfarenhet. Samtidigt beskrivs nyanställda ofta ha mindre körerfarenhet än 
tidigare, vilket skulle kunna inverka på framförandet av fordon och eventuella risker med detta. De 
tyngre ambulansfordonen kräver dessutom C/C1- körkorts behörighet. 
 
Trafiksäkerhet beskrivs som viktigt och det skadepreventiva arbetet sker inom många olika områden, 
såsom utrustningsval, fordonsupphandling och körutbildning. Avsaknaden av nationella 
bestämmelser och riktlinjer inom trafiksäkerhet för ambulansverksamheten är märkbara. 
Variationerna mellan olika vårdgivare är stora när det gäller skadeförebyggande arbete. Säkerheten 
åsidosätts återkommande vid patientvård under färd, snarare än undantagsvis, och har kommit att 
accepteras som en del i arbetet. Både personal och chefer är medvetna om problematiken, men den 
rådande säkerhetskulturen sätter ofta patientarbetet framför den egna säkerheten.  
 
Efter trafikhändelser tenderar fokus ofta att rikta in sig på det mänskliga felandet baserat på 
individuella prestationer och skicklighet, snarare än att upptäcka systemfel. Påföljande åtgärder är 
oftast kopplade till fördjupad utbildning och övning. 
 
Förutsättningarna för erfarenhetsåterföring från ambulanskrockar är begränsade. Ambulanskrockar 
rapporteras i system gjorde för alla typer av avvikelser och utelämnar viktiga detaljer, varför 
betydelsefull information riskerar att missas. Rapporteringsgraden är skiftande och många händelser 
registreras inte alls. Det görs sällan egna undersökningar eller utredningar av vårdgivarna och 
erfarenheter från händelser sprids vanligtvis inte utanför den egna verksamheten. Få vårdgivare gör 
sammanställningar av trafikhändelser och de har även svårt att ge ut statistik över uppkomna 
ambulanskrockar och tillbud. 
 
Den nationell samordning inom ambulansverksamheten brister vilket bidrar till att det finns stora 
skillnader i säkerhetsarbetet. Intresset från myndigheter är svalt och ingen myndighet har visat sig ha 
något övergripande ansvaret för trafiksäkerhet kopplat till ambulanssjukvård. Regleringen av 
utryckningskörning är i det närmaste obefintlig och trots upprepade motioner till riksdagen gällande 
detta, de senaste 20 åren har ingenting hänt. Det finns ändå några goda exempel på samverkan för 
en bättre trafiksäkerhet. Det handlar om gemensamma körutbildningar och utbildningsplaner.  
 
För att förbättra trafiksäkerhet vid ambulanstransporter behövs ett ökat nationellt samarbete, så att 
erfarenheter och kunskaper kan spridas. En nationell samordnarfunktion finns inom många andra 
områden, skulle inom ambulansverksamheten kunna göra mycket för att öka trafiksäkerheten, 
patientsäkerheten och förbättra arbetsmiljön. 
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INTERVJUGUIDE 

Allmänna frågor 
- Befattning? år inom yrket?  
- Antal ambulansstationer? antal ambulanser? antal anställda? 
- Personalsammansättning; ssk- och amb- sjukvårdare? Krav på specialist ssk? 
- Arbetstider? Dygn? 
- Fordonstyper? Körkorts krav? 
 
TRAFIKSÄKERHET OCH FÖREBYGGANDE ARBETE 

Vad ser ni för utmaningar / förbättringsområden kopplade till trafiksäkerhet och vägburna 
ambulanstransporter? 

- Mänskliga faktorer (attityder, beteenden, kompetens) 

- Tekniska faktorer (fordon, utrustning, arbetssätt, säkerhetsbälte) 

- Organisatoriska faktorer (utbildning, styrning) 

- Omvärld och miljö (medtrafikanter, trafikmiljö) 

Hur ser det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet ut? 

- Hur ser förarutbildningen ut (”utryckningsförarkurs”) och ev. fortbildning? 

- Trafiksäkerhetsaspekter vid fordonsval och upphandling av fordon (passiva/aktiva skydd) 

- Finns det någon trafikpolicy och/eller trafikföreskrifter eller andra styrdokument? 

- Vård under transport? (transport små barn/nyförlösta, HLR i fordon, utrustning) 

- Hur kommuniceras trafiksäkerhet inom organisationen? 

HANTERING AV TRAFIKOLYCKOR OCH TILLBUD 

Hur hanteras trafikolyckor och tillbud med inblandade ambulanser? 

- Hur rapporteras och registreras inträffade trafikolyckor och tillbud (datasystem?) 

- Vad händer med registrerade händelser? (Vem får info? Ansvar?) 

- Urval för utredning av trafikolyckor och tillbud (arbetsmiljöverket, IVO, eget urval) 

- Görs några utredningar av trafikolyckor och tillbud (egna utredningar? Vem ansvarar?) 

- Hur sprids resultat och kunskap (internt, externt: landsting, AMV, IVO) Andra kanaler? 

- Finns något erfarenhetsutbyte med andra organisationer? (landsting, ambulansföretag) 

- Hur många trafikolyckor och tillbud förekommer på ett år? Vilken allvarlighet? 

- Statistik och analys? Görs sammanställningar? (antal, kostnader, frånvarotimmar) 

AVSLUTNING 

Är det någonting såhär avslutningsvis som du skulle vilja tillägga som inte har blivit uttalat ännu? 

 


