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Nyckelord: Specialistsjuksköterska, ambulans, helkroppsimmobilisering, erfarenhet 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka ambulanssjuksköterskans erfarenhet av 

att vårda en helkroppsimmobiliserad patient. Bakgrund: Ambulanssjuksköterskan 

ska i sitt uppdrag säkerställa att patienten erhåller god och säker vård och 

kompetensbeskrivningen för specialistutbildad ambulanssjuksköterska beskriver 

vikten av att regelbundet bedöma och kontrollera patientens tillstånd. 

Ambulanssjuksköterskan är ålagd att använda vetenskapligt beprövade metoder i 

omhändertagandet av en patient som utsatts för trauma. Metod: En kvalitativ 

intervjustudie tillämpades och vid intervjuer användes Critical Incident Technique. 

Studien genomfördes på fyra olika ambulansstationer i två län i Sverige under 

2018 och tio specialistutbildade ambulanssjuksköterskor rekryterades till 

deltagande i studien. För analys av intervjuerna användes kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Analys av resultatet ledde fram till fyra 

huvudkategorier: Teamarbetets betydelse, Oro för komplikationer, Försämrad 

trafiksäkerhet samt Möta patientens behov. Deltagarna beskrev omhändertagande 

och vård av den helkroppsimmobiliserade patienten som problematisk då de hade 

sämre tillgång till patienten eftersom denne var fixerad. Resultatet visade en oro 

över att inte kunna bedriva adekvat vård samt en ängslan över bristande 

patientsäkerhet och över den egna säkerheten under transport. Konklusion: 

Ambulanssjuksköterskor beskrev en oro i vården av den helkroppsimmobiliserade 

patienten och det behövs förbättrade metoder för att stärka dem i sin 

yrkesutövning. Verksamhetsförändringar gällande trafiksäkerhet bör genomföras 

för att nå en acceptabel arbetsmiljö vid ambulanstransport av 

helkroppsimmobiliserade patienter. 
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Aim: The purpose of the study was to investigate the experience of ambulance nurses in 

caring for a full-body immobilized patient. Background: The ambulance nurse shall in her 

assignment ensure that the patient receives good and safe care and the competence 

description for an educated ambulance nurse describes the importance of regularly 

assessing and monitoring the patient´s condition. The ambulance nurse is required to use 

scientifically proven methods in the treatment of a patient who has been traumatized. 

Method: A qualitative interview study was applied and Critical Incident Technique was 

used in the interviews.The study was conducted at four different ambulance stations in two 

counties in Sweden in 2018 and ten nurses with ambulance education were recruited to 

participate in the study. Qualitative content analysis was used to analyse the interviews. 

Results: Analysis of the result led to four main categories; The importance of teamwork, 

Concerns about complications, Impaired road safety and Meeting the patient´s needs. The 

participants described the care of the full-body immobilized patient as problematic as they 

had limited access to the patient because of the fixation. The result showed concern about 

not being able to pursue adequate care as well as an anxiety about the lack of patient safety 

and about their own safety during transport. Conclusion: Ambulance nurses experienced a 

concern in the care of the full-body immobilized patient and improved methods are needed 

to strengthen them in their professional practice. Operational changes regarding road safety 

should be implemented to achieve an acceptable working environment in the ambulance 

transport of the full-body immobilized patient. 
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       Inledning 

En ambulanssjuksköterska möter ständigt patienter i olika miljöer och med olika skador och 

sjukdomar. Patienternas behov av hjälp och vård är därför helt unika för varje individ. För 

att ge den rätta vården krävs det att ambulanssjuksköterskan har adekvat kunskap och rätt 

verktyg för att kunna ge och bedriva en säker vård (Lennquist 2017). Patienter som utsätts 

för trauma, där spinal skada kan misstänkas, omhändertas på ett sådant sätt att skadan inte 

förvärras eller att sekundära skador kan uppstå (Jansson 2009). För ambulanssjuksköterskan 

börjar vården av traumapatienten direkt vid första mötet, oavsett om det sker i hemmet, i ett 

dike eller på ett torg och ansvaret löper tills patienten är överrapporterad till nästa 

sjukvårdande instans (Holmberg & Fagerberg 2010). Svenska traumaregistret (2018), som 

har till uppgift att kartlägga antalet patienter som utsätts för trauma och därefter vårdats på 

sjukhus, registrerade 8791 st patientfall år 2018. Bland dessa hade 90% utsatts för trubbigt 

våld och hälften var relaterade till trafikolyckor. Av samtliga patienter var över 80% 

transporterade till sjukhus med vägambulans, vilket tyder på att patienter som utsatts för 

trauma är en frekvent återkommande patientgrupp som ambulanssjuksköterskor kommer i 

kontakt med. 

          Ambulanssjuksköterskans uppdrag 
 

Specialistutbildade ambulanssjuksköterskor har en egen kompetensbeskrivning som ska 

svara upp mot de riktlinjer som Socialstyrelsen ställer på en kunskapsbaserad hälso- och 

sjukvård (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF] 2012). Enligt kompetensbeskrivningen är 

ambulanssjuksköterskan ålagd att bedöma och vårda patienter med akuta behov samt 

prioritera omvårdnadsåtgärder. Vidare har ambulanssjuksköterskan ett ansvar att 

regelbundet kontrollera patientens tillstånd, administrera läkemedel, uppmärksamma 

förändringar samt utvärdera vidtagna åtgärder. Vägledande för uppdraget är International 

Council of Nurses (ICN) etiska kod och dess fyra grundläggande ansvarsområden1 (SSF 

2007). Genom ett etiskt förhållningssätt ska ambulanssjuksköterskan bemöta alla patienter 

som unika individer med individuella behov (SSF 2012). I den prehospitala vården är mötet 

mellan patient och vårdare oftast kort, vilket leder till att tiden för att etablera en ömsesidig 

förståelse begränsas. Patienten är, i sin situation, utelämnad och i behov av att vårdaren 

tillmötesgår de behov som föreligger (Sandman och Bremer 2009).  När Sandman och 

Nordmark (2006) studerade upplevelsen av etiska dilemman bland ambulanspersonal 

identifierades områden som var av betydelse. Etiska konflikter gällande patientens bästa, att 

tillgodose patientens autonomi och självbestämmande samt vårdarens egna ideal 

presenterades som problematiska att bemöta och hantera. Upphov till etiska konflikter inom 

ambulanssjukvården bottnar sig även i organisationens struktur och de riktlinjer och rutiner 

som används för att styra och reglera vården. I sitt uppdrag ska ambulanssjuksköterskan 

förhålla sig till behandlingsriktlinjer, framtagna av SLAS2 (2017). Behandlingsriktlinjerna 

ska fungera som ett stöd för ambulanssjuksköterskan i omhändertagandet av patienten för 

att säkerställa optimal vård. Forskning kring ambulanssjuksköterskors syn på vården av 

helkroppsimmobiliserade patienter är bristfällig3, vilket resulterar i ett kunskapsgap gällande 

handläggning och vård av patientgruppen. 
 

 
1  ICN´s etiska kod består av fyra ansvarsområden: att främja hälsa; att förebygga sjukdom; att återställa hälsa samt att lindra lidande. 
2  SLAS står för Sveriges Ledningsanvariga Ambulansläkare i samverkan, som ansvarar för utarbetning av riktlinjer för ambulanssjukvården. 
3  Databasökningar med relevanta sökord gjordes i PubMed och Cinahl med bristfälligt resultat. 
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          Arbeta i team 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård (SOSFS 2009:10) ska en 

ambulans bemannas av personal som har adekvat kompetens för att kunna ge prehospital 

akutsjukvård. I ambulanssjukvården arbetar grundutbildade sjuksköterskor, 

specialistutbildade sjuksköterskor samt ambulanssjukvårdare (Suserud 2005). För att svara 

upp till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av 

läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) ska minst en av de två personerna, 

som besättningen vanligtvis består av, vara sjuksköterska.  

Ett team kan beskrivas som ett mindre antal människor med kompletterande kunskap som 

tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål och har ett delat ansvar för att detta uppnås 

(Carlström et al. 2013). Teamarbete är en av kärnkompetenserna4 och en avgörande faktor 

för att god och säker vård ska tillgodoses (SSF 2017). Wihlborg et al. (2017) beskriver 

samarbetsförmåga och hur ett väl fungerande teamarbete kan stärka kompetensen mellan 

kollegor och att utveckling av den egna kompetensen var starkt förknippat med hur 

samarbetet föll ut. Manser (2009) menar att teamarbetet har betydelse för att nå god 

patientsäkerhet. Här ansågs det vara av vikt att inom teamet upprätthålla god 

kommunikation, ömsesidig respekt för varandras kunskap samt en gemensam uppfattning 

av situationen med gemensamma mål. Dessa aspekter föreföll sig ha påverkan på vårdens 

kvalitet och säkerhet. 

 

          

        Prehospitalt omhändertagande vid trauma 

Trauma uppstår när yttre våld träffar människokroppen och det kan medför olika effekter. 

Direkta effekter är de synliga skador som uppstår vid slag, som blåmärke, krosskada eller 

knivstick. Indirekta effekter där fortplantad energi, som efter en kollision, skadar 

omkringliggande vävnad och skelett. Trauma kan uppstå efter trubbigt våld, som vid 

trafikolycka, fall eller dykolycka, penetrerande våld som uppstår vid stick eller skottskada 

samt vid explosioner (Lennqvist 2017). På skadeplatsen gör ambulanssjuksköterskan en 

bedömning om misstanke om spinal skada föreligger. Vid misstänkt spinal skada arbetar 

ambulanssjuksköterskan enligt PHTLS – konceptet5 (Prehospital Trauma Life Support 

[PHTLS] 2016). Den prehospitala bedömningen av traumapatienten görs med hjälp av 

NEXUS - kriterier, som ingår i PHTLS (Bilaga 1 och 2). Genom ett flödesschema kan spinal 

skada misstänkas och därmed indikera att patienten ska helkroppsimmobiliseras6. Den 

primära bedömningen och efterföljande åtgärder görs vid misstänkt spinal skada för att 

stabilisera kotpelaren (PHTLS 2016). Enligt Stein et al. (2012) är det vid akut 

omhändertagande viktigt att förebygga sekundär skada som kan uppkomma vid rörelse av 

kotpelaren som i förlängningen kan ge upphov till neurologiska försämringar. Vid primärt 

omhändertagande av en patient vid misstänkt spinal skada stabiliseras nacken initialt 

manuellt för att minska vridningar i halsryggen tills en nackkrage appliceras. Syftet med 

nackkragen är att inte vidare vridningar ska förekomma på halsryggen och därmed förhindra 

sekundära skador. 

 
4   Kärnkompetenser; säker vård, personcentrerad vård, evidensbaserad vård, teamarbete, informatik och förbättringskunskap. 
5  PHTLS, Prehospital Trauma Life Support, är framtaget i samarbete mellan NAEMT, National Association of Emergency 

Medical    Technicians och The American college of surgeons och är ett utbildningskoncept som är vedertaget världen över och i Sverige 

har det   använts sedan 1998. 
6  Nexus-kriterier; avvikelse gällande medvetandegrad, smärta/ömhet i rygg, neurologiska bortfall, anatomisk felställning i rygg, 

föreliggande skademekanism, alkohol/drogpåverkan, distraherande skada samt oförmåga att kommunicera ger upphov till immobilisering. 
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Vid helkroppsimmobilisering av en patient med misstänkt spinal skada finns olika 

hjälpmedel för ambulanspersonalen att använda. Scoopbåren är en hård, men inte solid, bår 

som används vid prehospital immobilisering. Funktionen på bårens kortsidor gör att den kan 

delas på längden, vilket är till fördel när patienten ligger på marken. Att kunna ”skopa” upp 

patienten medför att patienten inte utsätts för onödig rörelse till skillnad från vid 

stockvändning (Krell et al. 2006).  Enligt Conrad et al. (2018) kan stockvändning av 

patienten orsaka skada på ryggkotpelaren och menar att den åtgärden ska undvikas. Genom 

att använda scoopbår vid misstänkt spinal skada minskar rörelsen på kotpelaren och 

scoopbåren lämpar sig väl vid prehospital immobilisering (Del Rossi et al. 2010).  

Även vakuummadrass kan användas för att stabilisera en patient som utsatts för trauma 

(Kornhall et al. 2017) och enligt Luscombe och Williams (2003) innebär användning av 

vakuummadrass en lägre risk för tryckskador och att rörligheten i kotpelaren minskar. Den 

ansågs även vara bekvämare för patienten. Att använda scoopbår eller vakuummadrass vid 

immobilisering avgör ambulanssjuksköterskan efter bedömning av patienten och dennes 

skador.  

Forskning inom området har visat att helkroppsimmobilisering inte alltid är till gagn för 

patienten och Aresti et al. (2014) menar att ca 2% av alla traumapatienter drabbas av 

spinalskada och därmed utförs helkroppsimmobilisering många gånger i onödan. Rahmatalla 

et al. (2018) anser att den immobiliseringsutrustning som används innebär negativa effekter 

i form av utebliven stabilisering av kotpelaren. Enligt Bruijns et al. (2013) orsakar 

helkroppsimmobilisering en signifikant ökning av smärta och obehag. Vidare har studier 

visat att helkroppsimmobilisering påverkar patientens luftväg negativt där 

andningsfunktionen blir försämrad. Den hårda nackkragen kan ge patienten sväljsvårigheter 

samt en ökad risk för aspiration. Vid huvudskada kan helkroppsimmobiliseringen leda till 

ett ökat intrakraniellt tryck som i sin tur påverkar patientens neurologiska utgång (Abram & 

Bulstrode 2010, Maissan et al. 2018). 

         Bedömning enligt ABCDE 

I konceptet PHTLS (2016) ingår även bedömning av patienten enligt ABCDE-principen7. 

Bedömningar gör ambulanssjuksköterskan från och med det initiala mötet med patienten tills 

det att ansvaret lämnas över på exempelvis en akutmottagning. Bedömning och åtgärder görs 

systematiskt och alltid i ordningsföljd, där problem på en vitalparameter åtgärdas innan nästa 

kontrolleras. Syftet med bedömningen är att ge en livräddande behandling och genom denna 

struktur snabbt identifiera livshotande tillstånd som kräver snabb åtgärd.  

 

 

          

         

 

 
7  A(airway) kontroll och etablering av fri luftväg samt kontroll av halsrygg (initial stabilisering av nacken), B (breathing) bedömning och 

behandling av andning, C (circulation) bedömning och behandling av cirkulationen, D (disability) bedömning av medvetande och 

neurologiska funktioner samt E (exposure) undersökning av kroppen efter synliga skador samt skydda mot omgivningen. 
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Patientsäker vård 

          Hälso- och sjukvårdslagen har som övergripande mål att förebygga, utreda och behandla 

sjukdom och skador. Den har som krav att hälso- och sjukvård ska vara av god kvalitet och 

säkerställa patientens behov gällande trygghet och säkerhet samt värna om patientens 

integritet och medbestämmande (SFS 2017:30). Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2010) 

anser att säker vård inte är statisk, utan förändras i takt med vårdens utveckling. För att skapa 

bättre vårdkvalitet och högre patientsäkerhet bör arbete kring kärnkompetenserna bedrivas 

på ett systematiskt sätt. Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) är personal inom hälso- och 

sjukvård ålagd att bidra till hög patientsäkerhet och patienten ska erhålla vård som vilar på 

vetenskaplig grund. 

         Lagar och säkerhet 

En ambulans ska enligt socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård (SOSFS 2009:10) 

vara ett fordon som är avsett och utrustat för sjukvård och transport av skadade samt sjuka. 

Den ska vara utrustad så att prehospital akutsjukvård kan bedrivas, såväl utanför som i 

ambulansen. Patienter ska, på ett ändamålsenligt och säkert sätt, kunna vårdas, transporteras 

och behandlas. Ambulansens vårdutrymme ska vara utformat för att god och säker vård kan 

ges. 

Arbetsmiljölagen har som huvuduppgift att ohälsa och arbetsolyckor relaterade till 

arbetsmiljön förebyggs så att god arbetsmiljö kan uppnås (SFS 1994:579). Arbetet i 

ambulansens vårdutrymme är riskfyllt och risken för att dödas eller skadas anses högre än 

att befinna sig i förarutrymmet, vilket kan förklaras med att användningen av säkerhetsbälte 

är mer frekvent hos föraren än hos vårdaren (Wireklint et al. 2011). Detta påvisar vikten av 

korrekt bältesanvändning, både hos patienter och vårdare, som befinner sig i ambulansens 

vårdutrymme och genom att använda bälte under hela transporten kan en säker arbetsmiljö 

uppnås (Becker et al. 2003). Petzäll (2008) menar att användande av säkerhetsbälte minskar 

risken för att dödas eller skadas med 50-70% och att vårdaren sitter fastspänd under hela 

ambulanstransporten är en förutsättning för god arbetsmiljö. Vidare att det är av stor vikt att 

arbetsmoment under transporten kan genomföras utan att vårdaren behöver ta av sig 

säkerhetsbältet. Slattery och Silver (2009) anser att säkerhetsbältet hämmar möjligheten för 

omvårdnad av patienten och är det största skälet till att inte använda säkerhetsbälte i 

ambulansens vårdutrymme. Enligt Trafikförordningen (SFS 1998:1276) är det lag på att 

använda säkerhetsbälte.  
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         Problemformulering  

    I ambulanssjuksköterskans uppdrag ingår att omhänderta och vårda patienter som utsatts för 

trauma. Genom hela vårdprocessen åligger det ambulanssjuksköterskan att kontrollera, 

bedöma och utvärdera vidtagna omvårdnadsåtgärder. Den, efter ett trauma, 

helkroppsimmobiliserade patienten har minskad förmåga att röra sig vilket medför ändrade 

förutsättningar för ambulanssjuksköterskan att utföra sitt arbete. Studier har visat att 

ambulanssjuksköterskor kan uppleva det svårt att bemöta och tillgodose patientens behov 

när denne befinner sig i en utsatt position. Det finns även studier som påvisar svårigheter för 

ambulanssjuksköterskan att förhålla sig till de behandlingsriktlinjer som ligger till grund för 

god vård speciellt då de ställs mot patientens välbefinnande. Att arbeta i ambulansens 

vårdutrymme innebär en ökad risk och kravet på bältesanvändning ses som en förutsättning 

för optimal säkerhet. Då förutsättningarna för att vårda den helkroppsimmobiliserade 

patienten ser annorlunda ut är det av vikt att undersöka möjligheten för 

ambulanssjuksköterskan att bedriva säker vård samt upprätthålla god trafiksäkerhet. 

Problemformulering enligt PICO (Considine et al. 2017). 

• P – population; ambulanssjuksköterskor som arbetar i den prehospitala verksamheten. 

• I – intervention; ambulanssjuksköterskors erfarenhet av att vårda en helkroppsimmobiliserad 

patient. 

• C – comparison; jämförelse med att vårda en icke-helkroppsimmobiliserad patient. Vilka 

faktorer påverkar vården. 

• O – outcome; identifiera eventuella svårigheter eller brister i vården av 

helkroppsimmobiliserade patienter. 

         

        Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

en helkroppsimmobiliserad patient. 
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       Metod 

 

        Design 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och var av empirisk design. För att få en 

djup förståelse för deltagarnas upplevda erfarenheter är det, enligt Polit och Beck (2012), 

en lämplig design och intervjuer en lämplig metod att använda. Med en induktiv ansats 

belystes det valda fenomenet och studerades förutsättningslöst och genom 

intervjudeltagarnas berättelser växte begrepp och teorier fram. 

         

        Urval 

Deltagare till studien valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Studien grundade sig i den 

prehospitala verksamheten och personer som var verksamma i den miljön efterfrågades. 

Enligt Polit och Beck (2012) är bekvämlighetsurval användbart när en specifik grupp ska 

studeras. Inklusionskriterierna för deltagande i studien var specialistsjuksköterskor med 

inriktning mot ambulanssjukvård med minst ett års arbetslivserfarenhet. Exklusionskriterier 

var grundutbildade sjuksköterskor, ambulanssjukvårdare samt specialistsjuksköterskor med 

inriktning mot ambulanssjukvård med mindre än ett års arbetslivserfarenhet. Personerna som 

tillfrågades om deltagande motsvarade inklusionskriterierna och arbetade på två mindre samt 

två mellanstora ambulansstationer i två län i mellersta Sverige. Sammanlagt intervjuades 10 

deltagare på fyra olika ambulansstationer. 

          Datainsamling 

Innan studien kunde påbörjas tillfrågades verksamhetscheferna i respektive län om tillåtelse. 

Tillstånd för tänkt studie godkändes skriftligen och verksamhetscheferna erhöll ett 

informationsbrev (Bilaga 3 och 4). Chefer på berörda ambulansstationer informerades 

muntligen att personal kommer att tillfrågas om deltagande. Ambulanssjuksköterskorna som 

tillfrågades om deltagande fick skriftlig (Bilaga 5) och muntlig information gällande studiens 

syfte och innehåll. De fick information gällande författarnas hantering av material samt 

information om samtyckeslagen och dataskyddslagen (GDPR 2018). Inför studien 

undertecknade deltagarna en samtyckesblankett (Bilaga 6) för godkännande av medverkan i 

studien och fick information om att det var möjligt att när som helst avbryta sitt deltagande 

utan att ange orsak.  

Vid intervjuerna användes metoden Critical Incident Technique, CIT (Flanagan 1954). CIT 

grundar sig i att deltagaren väljer en upplevd situation inom det fenomen som studeras, och 

därefter beskriver händelsen. Genom en intervjustruktur som snarare beskrivs som en 

process, uppmärksammas och identifieras deltagarnas erfarenheter. Denna subjektiva 

beskrivning av en specifik händelse och vilka åtgärder som vidtogs kan tydliggöra och få 

fram väsentliga delar av deltagarnas upplevelse av en situation (Fridlund & Mårtensson 

2017). Genom att följa CIT och dess struktur framkom relevant data för studien då den på 

ett djupt sätt visualiserar erfarenheter hos enskilda individer.  

Innan intervjuerna påbörjades så genomfördes en pilotintervju, vilket enligt Polit och Beck 

(2012) är till för att testa frågeguiden och för att se om frågorna berör syftet såpass att den 

kan användas. Efter pilotstudien ändrades strukturen på frågorna i det avseendet att första 

frågan, där deltagarna skulle tänka på en händelse då de vårdat en helkroppsimmobiliserad 

patient, ställdes innan själva intervjun och inspelningen startade. Detta för att deltagarna 
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skulle känna sig mer förberedda och inte stressade av att snabbt komma på en situation att 

berätta om. Frågeformuläret (Bilaga 7) följdes sedan. Eftersom pilotintervjun inte höll 

önskad kvalitét exkluderades den från materialet. 

Författarna till denna studie gjorde 5 intervjuer var och de genomfördes på plats bestämt i 

samråd med deltagaren. Intervjuerna varade mellan 20 - 45 minuter och ägde rum i november 

- december 2019. 

        Dataanalys 

Det inspelade materialet transkriberades ordagrant och vid bearbetning användes kvalitativ 

innehållsanalys vilket enligt Polit och Beck (2012) är lämpligt då materialet har en 

berättande struktur. Med utgångspunkt av Graneheim och Lundmans (2004) bearbetades 

materialets innehåll. Det inspelade materialet skrevs ut på papper och lästes igenom av båda 

författarna upprepade gånger separat och till sist tillsammans för att få en gemensam helhet 

av innehållet. Efter genomläsning identifierades meningar och fraser som svarade på 

studiens syfte. För att öka trovärdigheten och få en tydlig bild av helheten av alla intervjuer 

gjordes detta individuellt (Polit och Beck 2012) där båda författarna identifierade det som 

ansågs vara av vikt för studien. Från fraser och meningar bildades meningsbärande enheter 

som sedan kondenserades där texten kortades ner men behöll kärnan.Varje kondenserad 

mening fick en kod. Utifrån kodernas likheter, olikheter och innehåll skapades sju 

underkategorier som svarade för det väsentliga som framkommit under intervjuerna och 

genom dessa mynnade fyra huvudkategorier ut med den konkreta innebörden av det 

insamlade materialet.   

 

 

Menings-

bärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkateori Huvud 

kategori 

”Jag måste ju få 

reda på de här 

sakerna för att 

kunna göra mitt 

jobb. Får jag inga 

parametrar så vet 

jag egentligen inte 

hur hon mår. Där 

kan jag känna att 

man blir 

frustrerad när man 

inte kan utföra 

kontrollerna.” 

För att kunna 

göra mitt 

jobb måste 

jag få 

parametrar. 

Man blir 

frustrerad när 

man inte kan 

genomföra 

kontroller. 

Begränsad 

åtkomst 

till 

patienten. 

Svårigheter 

att genomföra 

kontroller 

och under-

sökningar 

Oro för 

komplikationer 

          Tabell 1. Exempel på analysprocess. 



12 
 

           

          Forskningsetiska överväganden 

Denna studie faller inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå och enligt lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) behövdes därför inget 

tillstånd sökas hos en etisk kommitté. 

I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR 2018) förvarades det på diktafon inspelade 

materialet inlåst och utan åtkomst för obehöriga. I enlighet med Vetenskapsrådet (2017) 

gällande god forskningssed förhåller sig studien till de krav som föreligger gällande 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Konfidentialitet försäkrades genom 

att efter avslutad intervju avkodades det inspelade materialet och deltagarna avidentifieras 

så att spårning av citat kopplad till deltagare blev omöjlig. Kodningstabell av deltagare och 

samtyckesblankett var under arbetets gång endast tillgänglig för behöriga. I enlighet med 

forskningens regler och riktlinjer (SFS 2003:460) skedde deltagandet med hänsyn till 

integritet och samtycke. 

Innan studien startades registrerades examensarbetet i Karlstad Universitets register för 

behandling av personuppgifter. Allt material kommer att förstöras efter att arbetet godkänts 

och registrerats.  
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  Resultat 

   I resultatet framkom fyra huvudkategorier och sex underkategorier. Se figur 1. 

 

Teamarbetets 

betydelse 

                    Kollegialt samarbete                      

                                Planering 

Oro för 

komplikationer 

Hotad patientsäkerhet              

    Svårigheter att genomföra kontroller och 

undersökningar                    

  Farmakologisk behandling i förebyggande syfte 

Försämrad 

trafiksäkerhet 

           Användning av säkerhetsbälte      

                              

Möta 

patientens 

behov 

      

   Figur 1. Studiens resultat                                                    

 

         Teamarbetets betydelse 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att vården av den helkroppsimmobiliserade patienten 

startade vid det primära omhändertagandet. De beslut och åtgärder som vidtogs innan 

immobiliseringen visade sig ha betydelse för upplevelsen kring hur vården av patienten 

skulle utveckla sig. Ambulanssjuksköterskorna menade att förberedelse var viktigt och att  
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samspelet med kollegan föreföll sig betydelsefullt. Tidigare erfarenhet av denna 

patientgrupp visade sig ha betydelse och att en god kommunikation med kollegan och 

komplettering av varandras kompetens var bidragande faktorer till att vården skulle falla väl 

ut.  

         Kollegialt samarbete 

Vid omhändertagande och vård av helkroppsimmobiliserad patient beskrev 

ambulanssjuksköterskorna känslan av att ha en bra struktur. Denna känsla hade många 

gånger sin grund i hur upplevelsen på skadeplatsen var och hur väl samspelta kollegorna var. 

Vid ett fungerande samarbete visade sig upplevelsen vid vidare vård mindre bekymmersam. 

“Jag och min kollega var överens hela tiden och hade ett bra samarbete.” D7. 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev vikten av ett fungerande kollegialt samspel vid 

omhändertagandet av patienten och att ett icke fungerande samarbete påverkade det 

strukturerade arbetet. Att känna sig i obalans med sin kollega vid det primära 

omhändertagandet kunde leda till en fortsatt negativ känsla under vårdförloppet. Även 

kollegans bristande kompetens sågs som en faktor som försvårade. 

“Jag jobbade med en kollega som hade lite bråttom så det blev väldigt forcerat.”  

 D5. 

“Det blev ju lite krångligare nu när det var sommar och vi har vikarier.” D6. 

“Det måste ju vara svårt för dom som inte har så mycket erfarenhet, eller ingen 

alls..” D7. 

“Vi hade inte samma tänk alls… det blir ju indirekt en risk för patienterna när 

kollegorna inte är samspelta.” D10. 

           Planering 

Ambulanssjuksköterskorna menade att det var många moment att utföra innan patienten 

immobiliserades och att tidigare erfarenheter var till hjälp för att inte missa något. Att göra 

en helkroppsundersökning innan fixering ansågs som något viktigt eftersom det kunde vara 

svårt att göra efteråt.  

“...man måste kolla vissa saker innan man immobiliserar för sedan har man ingen 

möjlighet, som ryggen.” D1. 

 

“Man lär sig efterhand och efter varje patient vad man ska kolla, så det blir mer 

systematiskt.” D5. 

Det var av betydelse att vara förberedd eftersom det gällande vissa åtgärder bara gavs en 

chans för kontroll och det var innan immobilisering. Att arbeta sida vid sida med kollegan i 

det initiala skedet gjorde det möjligt att tillsammans komma ihåg att utföra förberedande 

åtgärder. Att just komma ihåg att utföra kontroller och åtgärder belystes och beskrevs som 

en grund till vikten av förberedelse. 
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“Det gäller ju att hjälpas åt och att tänka flera steg framåt i jämförelse med andra 

patienter som inte är immobiliserade.” D4. 

          “ Vi fixar tempen och infart innan vi spänner fast honom.” D10. 

         Oro för komplikationer 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att vården av en helkroppsimmobiliserad patient skilde 

sig mot andra patienter eftersom dessa låg plant, och framför allt fixerade, utan möjlighet att 

själv kunna röra sig. Det var mycket som de var tvungna att göra och vara beredda på att 

göra åt patienten, vilket kunde framkalla oro, stress och frustration. Patientens skada som 

föranledde helkroppsimmobilisering stod i fokus men sekundära effekter till följd av just 

immobiliseringen upptog stor del av ambulanssjuksköterskornas medvetande.  

           Hotad patientsäkerhet 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev en stor oro för den helkroppsimmobiliserade patienten i 

händelse av kräkning. I och med att patienten låg så plant och fastspänd utgjorde kräkningen 

en risk för aspiration vilket var något ambulanssjuksköterskorna ansåg som ett hot för 

patientsäkerheten. Att hantera patienten vid kräkning beskrevs som svårt eftersom snabba 

åtgärder krävdes vilket kunde vara problematiskt då patienten var fastspänd och själv inte 

var förmögen att hantera situationen. Att frigöra patienten från bälten beskrevs som krångligt 

och att det kunde vara tungt att själv vända på båren med patienten i. 

“...det är svårt att hinna få lös dem innan de kräks och de kan inte röra huvudet… 

man måste vara snabb och vända dem innan de kräks och det kan jag tycka är lite 

svårt ibland.” D3 

“Givetvis blir han illamående och jag är ju lite rädd att han ska kräkas eftersom han 

ligger i den ställningen som han gör… han börjar kräkas och jag ropar till min 

kollega att stanna men han hinner inte komma bak och hjälpa till..” D1. 

Nackkragen framkallade oro i relation till patientens luftväg och att stort fokus lades på att 

luftvägen inte skulle påverkas negativt.  

“Nackkragen var frustrerande för den tyckte jag försvårade luftvägen.” D9. 

“Det blir ju så knöligt när de sitter fast och har nackkrage. Man är ju livrädd att de 

ska kräkas och aspirera och få en ofri luftväg.” D1. 

 

          Svårigheter att genomföra kontroller och undersökningar 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde att det var svårt att genomföra kontroller och 

undersökningar på den helkroppsimmobiliserade patienten när denne låg fixerad på båren. 

Detta resulterade i en känsla av att inte ha tillräcklig kontroll över patienten och dennes 

situation. Nackkragen utgjorde ett hinder för att kontrollera luftvägen och gjorde det svårt 

att ta tempen i örat. Patientens position, liggande plant, gjorde det svårt att se patientens 

pupiller.  
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“... det är svårt att se hans pupiller när han ligger så platt i bilen. Det är svårt att ta 

tempen när han har nackkragen på sig.” D6. 

Immobilisering i vakuummadrass var något som ambulanssjuksköterskorna menade kunde 

medföra hinder för undersökning. När patienten väl var lagd i vakuum var det svårt att sätta 

på en blodtrycksmanschett utan att släppa på trycket. Det var svårt att kontrollera patientens 

rygg när denne låg i vakuummadrass och att det kunde dölja sig skador som de inte hade 

möjlighet att observera vilket gjorde vården både krånglig och ibland problematisk. Denna 

ovetskap om patientens tillstånd beskrev ambulanssjuksköterskorna som bekymmersam då 

de inte kunde leva upp till det ansvar över patienten som de ansåg sig ha. 

“... det kan komma blod i vakuummadrassen som man inte ser förens man öppnar 

upp på akuten, det samlas bak i kläderna som man inte kan se. Det känns lurigt.” 

D2. 

 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev också att den helkroppsimmobiliserade patienten 

är oåtkomlig och därmed svårare att vårda. Kontroller som önskas går inte att genomföras 

eftersom det är sämre tillgång till hela patienten. För att ha kontroll över vårdsituationen och 

få känslan över ett väl genomfört arbete var det viktigt för ambulanssjuksköterskorna att 

kunna kontrollera patienten enligt ABCDE på ett adekvat sätt. 

“... om man vill kontrollera en sak efter att patienten är immobiliserad så kan det bli 

lite svårare att göra det, man har ju inte samma tillgång till patienten.” D5. 

“Jag måste ju få reda på de här sakerna för att kunna göra mitt jobb. Får jag inga 

parametrar så vet jag ju egentligen inte hur hon mår. Där kan jag känna att man blir 

frustrerad när man inte kan utföra kontrollerna.” D3. 

 

          Farmakologisk behandling i förebyggande syfte 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att oron över att patienten skulle kräkas var påtaglig och 

att förebyggande åtgärder vidtogs i form av medicinering. Främsta syftet för administrering 

av läkemedel var att stilla den egna oron för vad de konsekvenser en kräkning kunde leda 

till. 

“Patienten får Ondansetron för att förebygga illamående eftersom man kan befara 

det… det kan vara besvärligt med en patient som ligger immobiliserad och börjar 

kräkas.” D4. 

          Försämrad trafiksäkerhet  

Vården av helkroppsimmobiliserade patienter gör att det ibland är svårt att upprätthålla god 

trafiksäkerhet under transport. Eftersom patienterna ligger fixerade måste 

ambulanssjuksköterskan i större utsträckning själv förflytta sig för att kunna utföra kontroller 

och omvårdnadsåtgärder. Dessa förflyttningar innebar att ambulanssjuksköterskan behövde  
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ta av sig bältet för att nå patienten samt att förutsättningarna för att kunna utföra 

undersökningar och bedriva vård grundade sig i att ibland arbeta utan bälte. 

            

           Användning av säkerhetsbälte 

 I situationer som kräver snabba åtgärder och där det inte fanns tid att vänta på att 

ambulansen stannat vid vägkanten hände det att ambulanssjuksköterskan var tvungen att ta 

av bältet. Att behöva utföra omvårdnadsåtgärder utan att vara bältad framkallade en 

otrygghet och en känsla över att situationen inte var optimal ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

 “...man måste börja agera innan bilen har stannat, knäppa av bältet på mig och på 

patienten och det känns inte tryggt” D1.  

Vidare menade ambulanssjuksköterskorna att arbetet utan bälte gjorde att tankar kring hur 

ambulansen framfördes av kollegan blev mer påtagliga och att det resulterade i en ökad 

osäkerhet. Insikten i att en olycka lätt kan hända ökade i vissa fall 

ambulanssjuksköterskornas känsla av otrygghet just då de var obältade.  

“... en stor oro jag har, när jag knäpper lös mig, är att jag vet ju inte om kollegan i 

nästa sekund måste tvärbromsa…. det är ett orosmoment som jag känner” D4. 

Att använda säkerhetsbälte bidrog till svårigheter i att utföra kontroller och åtgärder på 

patienten som var helkroppsimmobiliserad. Enda sättet att kunna genomföra det planerade 

arbetet med patienten medförde att bältet måste avlägsnas trots med en vetskap om att det 

inte var säkert.  

“Jag når inte patientens ansikte och luftväg när jag sitter i vårdarstolen så jag måste 

byta plats… det känns inte så säkert..” D9. 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att förutsättningarna för att vårda 

helkroppsimmobiliserade patienter såg annorlunda ut och att de i högre utsträckning var i 

behov av att arbeta obältade. Dessa upplevelser var inte alltid förknippade med rädsla för 

vad som kunde hända dem, utan bara ett konstaterande att för att kunna vårda var bältet 

tvunget att knäppas lös. Detta förekom främst vid hantering och åtgärder gällande patientens 

luftväg där det inte gick att nå från vårdarstolen, utan ett platsbyte var nödvändigt. Här 

förbisåg ambulanssjuksköterskorna sin egen säkerhet, utan vidare kommentar, med fokus på 

att patientens behov skulle tillgodoses. 

“Jag knäppte loss mig och satte mig vid huvudändan vid något tillfälle för att få in 

en kantarell.” D9. [“kantarell” - nasopharyngeal airway]. 

 

Ambulanssjuksköterskorna menade att patientens position, liggande plant och fixerad, 

gjorde det svårt att se ansikte och pupiller. Förutsättningen för att kontrollera patienten var 

då att ta av sig bältet för att kunna sträcka sig fram och över patientens ansikte.  

“Patienten får ju inte röra sig... om jag ska ta en neurologstatus så måste jag spänna 

lös mig för att kunna göra den undersökningen.” D3. 
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I och med att patienterna låg fixerade på båren utan möjlighet att själv röra sig beskrev 

ambulanssjuksköterskorna hur de upplevde situationer som kunde uppstå om patienten 

behövde kräkas. Vid en sådan situation agerade ambulanssjuksköterskorna genom att tippa 

båren år sidan så att kräkningen kunde rinna ut. Agerandet förutsatte att 

ambulanssjuksköterskan tog av sig bältet och reste sig för att få kraft att vända på båren. 

“Jag måste resa på mig och tippa hela skopan med patienten i …”D6. 

 

        Möta patientens behov 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev den helkroppsimmobiliserade patienten som utsatt och 

att de behövde bemöta och hantera mer än bara den primära skadan som patienten ådragit 

sig. Att hantera patientens upplevelse av att vara helkroppsimmobiliserad beskrevs ibland 

som svår eftersom patienten uttrycker obehag över behandlingen och tid fick läggas på att 

samtala och lugna patienten. Ambulanssjuksköterskorna menade att det var av största vikt 

att patienten mådde så bra som möjligt och hade stort fokus på patientens välmående. 

“Panikkänslan, det kommer jag ihåg att hon hade. Men pratade man bara med henne 

så gick det bra…” D5.  

De menade att patienten i många fall fick panik av nackkragen och att det ibland inte gick 

att ha den på. Upplevelsen var att patienten låg mer still utan nackkrage än med. I beslutet 

att ta bort nackkragen menade ambulanssjuksköterskorna att det uppstod en inre konflikt 

eftersom det var emot gällande riktlinjer att inte använda den men att de i dessa fall värderade 

patientens välmående högre. Ambulanssjuksköterskorna uttryckte ändå en viss oro över att 

frångå riktlinjerna även om de ansåg det väl motiverat. 

“Här kände jag att jag ändå hade försökt, men det hade gjort mer skada att ha 

nackkragen på och jag kände hela tiden att jag kunde motivera varför jag inte satt 

på någon trots att patienten klagade på smärta i nacke och hals.” D7. 

“Det är ju inte bra för patienten om den får panik av kragen men ändå så känns 

det inte helt rätt, fast det är ju det rätta där och då…” D1. 

Vidare menade ambulanssjuksköterskorna att patientens placering på båren, plant och 

fastspänd, var en orsak som bidrog till att patienten uttrycker obehag. Främst gällande att 

patienten fick svårt att andas när den låg plant och raklång och ambulanssjuksköterskorna 

reflekterade över hur de skulle kunna ha gjort för att minska detta obehag.  

“Här tror jag det allra bästa hade varit om man hade skippat scoopbåren och höjt 

upp huvudändan… det hade blivit lättare för patienten att andas.” D6. 

“När vi åkt en liten stund så började han tycka det var jobbigt att andas och 

undrade om jag kunde sätta honom upp istället.” D8. 

Ambulanssjuksköterskorna menade att helkroppsimmobilisering i flera fall gjorde 

patienterna smärtpåverkade, oroliga och framkallade panik. För att hantera dessa situationer 

och för att minska patienternas obehagskänslor användes läkemedel. Syftet med denna  
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medicinering var att patienten skulle acceptera immobiliseringsutrustningen och nå ett ökat 

välmående.  

Ambulanssjuksköterskorna uttryckte en vilja att patienten skulle må så bra som möjligt men 

att ge läkemedel med det syftet uppfattades ibland som lite tvetydigt. Upplevelsen var att 

läkemedel gavs oftare till denna patientgrupp just för att slippa oron för att patienten skulle 

känna obehag.  

“... många får panik och man får mer eller mindre droga ner dem för att de ska 

acceptera att ligga kvar som de gör. Det känns ju inte säkert eller etiskt när man 

tänker efter.” D8. 

“Det som kändes fel så här i efterhand var att hon troligtvis fick mycket mer 

smärtlindring än vad som hade behövts om vi inte hade immobiliserat henne.” D7. 

“Jag upplever också att patienten blir mer orolig när den har nackkrage och man är 

snabb på att ge mer läkemedel för att de ska vara lugna medan de har den på sig” 

D3. 

En ambulanssjuksköterska beskrev att dessa patienter ofta reagerar negativt under transport 

och uttrycker en rädsla och utsatthet.  

“... de säger att det känns som de ska kana iväg och att det är jobbigt att inte kunna 

påverka den situationen själva…” D4. 
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      Diskussion 

        Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att vårda 

helkroppsimmobiliserade patienter. I resultatet presenterades fyra huvudkategorier: 

Teamarbetets betydelse, Oro för komplikationer, Försämrad trafiksäkerhet samt Möta 

patientens behov följt av underkategorier.  

Teamarbetets betydelse innefattar samarbete med kollegor och hur det påverkar 

ambulanssjuksköterskornas upplevelse. Resultatet visar att det kollegiala samspelet och 

samarbetet vid det initiala omhändertagandet av patienten och planeringen för vilka åtgärder 

som ska utföras har betydelse för den fortsatta vården. Ett väl fungerande samarbete visar 

sig ha positiva effekter för den egna upplevelsen. Erfarenhet och kunskap gällande 

patientgruppen lyfts av deltagarna där teamarbetets betydelse har en stor del. Wihlborg et al. 

(2017) belyser vikten av ett bra teamarbete när det kommer till att uppnå och utveckla den 

egna kompetensen. Erfarenhet och kommunikationsförmåga anses vara avgörande i 

utmanande situationer och förmågan att utnyttja och utveckla den egna kompetensen är 

starkt beroende av kollegan. Bristande kompetens hos kollegan kan ha ett negativt 

inflytande, vilket syns i resultatet där arbete tillsammans med sommarvikarier beskrevs som 

en försvårande faktor. Manser (2009) menar att en förutsättning för ett gott teamarbete ligger 

i att ha ett gemensamt mål och en gemensam bild över hur målet ska uppnås. Detta kan 

utvecklas genom scenarioträning där kommunikation och samarbete kan övas. Genom 

övning kan även förvärvade erfarenheter och kompetens överföras vilket i sin tur kan stärka 

den enskilda ambulanssjuksköterskan i omhändertagande och vård av patienter. 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev en oro för komplikationer i samband med vården av den 

helkroppsimmobiliserade patienten. Då patienten själv inte kunde röra sig upplevde många 

att de kände ett större ansvar för att hantera sekundära effekter av immobiliseringen. Den 

största oron som beskrevs var om patienten skulle kräkas. En kräkning liggandes plant med 

nackkrage såg ambulanssjusköterskan som en stor fara mot patientens luftväg och skulle 

utgöra en potentiell livsfarlig situation. Grunden till denna oro kunde vara förankrad i 

vetskapen om att det är beslutet om helkroppsimmobilisering som utgör denna risk och att 

de själva är delaktiga i det. Att vårda en patient som initialt varit stabil i sitt tillstånd och som 

hastigt utsätts för livsfara kunde därför uppfattas som ett överhängande orosmoln.  

Ambulanssjuksköterskan beskrev även en oro över att inte kunna kontrollera och undersöka 

den helkroppsimmobiliserade patienten och därmed inte ha full kontroll över situationen. 

Här uttrycktes en frustration över att inte kunna utföra sitt arbete, vilket kan avspeglas i 

yrkets profession och vad ambulanssjuksköterskan är ålagd att utföra i vården av en patient, 

samt synen på sig själv i sin yrkesutövning. Att inte ha kontroll över patientens tillstånd kan 

ses som ett misslyckande och en rädsla beskrevs över vad som kan upptäckas när patienten 

lämnas över på akutmottagningen. Uteblivna kontroller och undersökningar på grund av att 

patienten var helkroppsimmobiliserad kan göra att ambulanssjuksköterskan inte har svar på 

de frågor som kan komma att ställas vid överlämning, vilket i sin tur kan medföra en 

upplevelse av ett sämre utfört arbete. Känslan av att göra ett dåligt arbete kan även ställas i 

relation till de riktlinjer som skall följas. 

I resultatet framkommer att transporten av den helkroppsmmobiliserade patienten kan vara 

förknippad med säkerhetsrisker och användningen av säkerhetsbälte var i dessa situationer  
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lägre. Anledningen till att bältet knäpptes lös var till stor del att det var svårt att nå patienten 

i och med att denne låg fixerad och svårigheter att utföra undersökningar och åtgärder 

förelåg, vilket även framkom i Slattery och Silver (2009) som den största anledningen till att 

arbete bedrevs utan säkerhetsbälte.  Känslan av att arbeta obältad var tudelad. Vissa 

ambulanssjuksköterskor beskrev en otrygghet i att arbeta utan bälte med rädsla för att något 

skulle hända. Tankar kring trafiksituationen och kollegans körförmåga belystes och det 

beskrevs att fokus hamnade på den egna säkerheten. Det var dock ingen som prioriterade 

den egna säkerheten och behöll bältet på med resultat av utebliven omvårdnad av patienten. 

Andra ambulanssjuksköterskor konstaterade att det var tvunget att arbeta utan bälte, utan 

närmare kommentar om den egna säkerheten. Här framkommer en mer uttalad syn på ett 

arbete som måste utföras och att patientens behov gick i första hand. Att arbeta utan 

säkerhetsbälte under ambulansfärd kan uppfattas som en självklarhet, eftersom det är en 

förutsättning för att bedriva vård, men med tanke på gällande lagstiftning om 

bältesanvändning och den forskning som finns kring trafiksäkerhetens betydelse för hälsan 

kan det tyckas anmärkningsvärt att det accepteras. Då resultatet påvisar att arbete utan bälte 

förekommer kan det ses av vikt, inte minst för ambulansverksamheten och arbetsgivaren 

som har ett ansvar över att arbetsmiljön är säker. Slattery och Silver (2009) menar att arbete 

med bälte var omöjligt i vissa situationer och efterlyser nya arbetsmetoder som underlättar 

omvårdnaden. Det mest önskvärda ansågs vara ambulanser med design som förutsätter att 

all vård kan bedrivas av ambulanspersonal som sitter bältad, vilket borde vara en huvudpunkt 

vid upphandling av nya ambulanser. 

I resultatet beskrivs möjligheten att tillgodose patientens behov och att det var av vikt att i 

största möjliga mån värna om patientens välmående. Ambulanssjuksköterskorna beskrev att 

det var jobbigt när patienten uttrycker obehag gällande immobiliseringsutrustningen och 

visste ibland inte hur de skulle hantera situationen. Eftersom beslut om immobilisering tas 

vid misstanke om spinal skada uppstod en inre konflikt hos ambulanssjuksköterskan 

eftersom det är utrustningen, och i högsta grad nackkragen, som orsakar obehag. Att frångå 

riktlinjer till förmån för patientens välbefinnande var i vissa fall en självklarhet, men i många 

fall förknippat med en dubbelbottnad osäkerhet. Resonemanget ledde till att 

ambulanssjuksköterskan slets mellan två delar av professionens värdegrund, att främja hälsa 

och att lindra lidande. Att främja hälsa tar sitt uttryck i vetskapen om att patienten kan ha en 

spinal skada och att helkroppsimmobiliseringens syfte är att skadan inte ska förvärras. Å 

andra sidan ser ambulanssjuksköterskan en patient som inte mår bra och vill givetvis hjälpa 

på bästa sätt. Här kolliderar förhållningssättet gentemot ICN´s etiska kod (SSF 2008) vilket 

medför en osäkerhet hos ambulanssjuksköterskorna i beslut och åtgärder gällande patientens 

välbefinnande. I enlighet med ICN´s etiska kod ska ambulanssjuksköterskan vara lyhörd 

gentemot patientens integritet och medbestämmande och enligt kompetensbeskrivningen för 

ambulanssjuksköterskor (SSF 2012) informera patienten och göra denne delaktig i vården. 

Med detta i ryggen borde det vara enklare för ambulanssjuksköterskan att frångå de riktlinjer 

som föreligger för att främja patientens välbefinnande. Denna del av studiens resultat visar 

att en djupare diskussion kring de problem som kan uppstå vid vård av 

helkroppsimmobiliserad patient behövs. 
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        Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att undersöka deltagarnas erfarenhet användes en kvalitativ design 

och intervjuer, vilken är en lämplig metod då en ökad förståelse och en djupare insikt i det 

berörda området önskas (Polit och Beck 2012). 

Vid genomförandet av intervjuerna användes en intervjuguide baserad på “Critical Incident 

Technique” (CIT). Metoden bygger på att samla in väsentlig information från deltagarna 

gällande ett beteende i en specifik situation inom det studerade området. Frågestrukturen i 

CIT är gynnsam, då den lyfter fram deltagarnas tankar och känslor från den valda händelsen. 

Fokus ligger således inte på deltagarnas åsikter eller attityder, utan på agerandet i situationen 

och upplevelser som agerandet framkallade (Flanagan 1954). Eftersom deltagarna tänkte 

retrospektivt på en situation fanns risk för att detaljer glömdes bort, vilket kan påverka 

trovärdigheten. Det fria valet av händelse att berätta kring kan minska risken att något glöms, 

då situationen som väljs kan anses som betydelsefull för deltagaren. 

För att prova intervjuguiden, och för att se om frågorna besvarade studiens syfte, 

genomfördes en pilotintervju. Syftet med pilotintervju är att utvärdera metoden inför 

kommande studie (Polit och Beck 2012). Det visade sig att första frågan krävde tid för 

eftertanke och intervjudeltagaren blev stressad över att inspelningen pågick. I kommande 

intervjuer ställdes frågan innan inspelningen startade så att deltagarna i lugn och ro kunde 

tänka ut en händelse att berätta kring. 

För att öka studiens trovärdighet spelades intervjuerna in på diktafon, vilket anses viktigt 

enligt Polit och Beck (2012), dels för att undvika felkällor samt att inget av värde går förlorat. 

Intervjuerna genomfördes på en plats bestämd i samråd med deltagaren, vilket gjorde mötet 

avslappnat. När tid och plats bestämdes önskade författarna att deltagaren inte var i tjänst 

för att inte avbrott och störningar i intervjun skulle förekomma. 

Författarnas bristande erfarenhet av att hålla i en intervju kan påverka studiens trovärdighet 

och det hanterades med återkommande diskussioner sinsemellan gällande hur frågor och 

följdfrågor i intervjuguiden ställdes. Då författarna arbetar i prehospital verksamhet fanns en 

förförståelse och uppfattning gällande det området som undersöktes och det ansågs viktigt 

att i möjligaste mån förbise den egna erfarenheten under hela arbetets gång.  

Inklusionskriterier för deltagande var specialistutbildad sjuksköterska med inriktning mot 

ambulanssjukvård och minst ett års yrkeserfarenhet. Inklusionskriterierna kan betraktas som 

snäva, då endast ambulanssjuksköterskor efterfrågas, men då examensarbetet skrivs inom en 

specialistutbildning mot ambulanssjukvård, och ambulansverksamheten belyser vikten av 

vidareutbildning, ansågs inklusionskriterierna relevanta. Genom att intervjua personer med 

erfarenhet av fenomenet som undersöks stärks studiens trovärdighet (Graneheim et al. 2017). 

Ett års arbetslivserfarenhet kan uppfattas som kort tid, men ansågs som relevant då en 

variation bland deltagarnas år i yrket önskades. 

Deltagarna i studien valdes ut genom bekvämlighetsurval. En svaghet med 

bekvämlighetsurval är att informationsrika källor kan gå förlorade (Graneheim och 

Lundman 2004). För att öka studiens trovärdighet valdes deltagarna ut så att en variation 

gällande kön, ålder och antal år i yrket tillgodosågs. Då bekvämlighetsurval var enkelt och 

tidseffektivt bedömdes den urvalsmetoden, med vetskap om dess risker, som lämplig metod 

för att nå ett givande resultat. 
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Genom att använda kvalitativ innehållsanalys vid bearbetning av det insamlade materialet 

stärks studiens trovärdighet (Lundman & Hällgren-Graneheim 2017). Tolkning av texten 

gjordes gemensamt där meningsbärande enheter identifierades och ett exempel på 

analysprocessen har presenterats. Författarnas bristande erfarenhet av att bearbeta och tolka 

text på detta sätt kan ses som en svaghet. Risken finns att meningsbärande enheter kan ha 

missats och att koder har hamnat under mindre passande kategorier och därför inte lyfts fram 

på rätt sätt. Genom att tolka textens manifesta innehåll analyserades det synliga och det som 

faktiskt har sagts (Graneheim & Lundman 204).  

Genom att tydligt beskriven analysprocess och att författarna ständigt har haft studiens syfte 

i fokus ökar tillförlitligheten. Detta stärktes genom ett öppet förhållningssätt med 

reflektioner och diskussioner genom arbetets gång. Överförbarhet ställs i relation till hur väl 

samma studie kan överföras och genomföras på andra grupper med liknande resultat 

(Lundman & Hällgren-Graneheim 2017). Då studien genomfördes i två olika län i Sverige 

där arbetsmiljö, utrustning och arbetssätt inte skiljer sig åt avsevärt är det erhållna resultatet 

till stor del överförbart i ambulansverksamheten i övriga delar i Sverige.  

 

       

        Konklusion  

Resultatet visar att ambulanssjuksköterskor upplever vården av den 

helkroppsimmobiliserade patienten som krävande och möjligheten att utföra adekvat vård är 

begränsad. Att inte ha full kontroll över patientens tillstånd beskrevs som frustrerande och 

framkallade känslor av oro. Tankar kring omhändertagandet av patienten och 

ambulanssjuksköterskans erfarenhet av den egna insatsen indikerar på att vidare diskussion 

bör föras och att handledning och reflektion kring området behövs. Denna studie kan utgöra 

ett underlag till att utveckla en handlingsplan gällande vård av helkroppsimmobiliserade 

patienter, som i sin tur kan stärka ambulanspersonal i sin yrkesutövning. 

Ambulansverksamheten behöver se över den arbetsmiljö som föreligger vid arbetet med den 

helkroppsimmobiliserade patienten under transport då säkerheten för de som bedriver vård 

riskerar att äventyras. 

 

          Fortsatt forskning 

Vårt resultat visar att ambulanssjuksköterskor upplever svårigheter i att vårda patienter som 

är helkroppsimmobiliserade. Patienter som utsatts för trauma är, och kommer att vara, en 

återkommande patientgrupp som kräver en specifik handläggning. Fortsatt forskning 

gällande omhändertagande och vård av helkroppsimmobiliserade patienter skulle kunna 

bidra till en ökad medvetenhet kring de problem som föreligger gällande patientsäkerhet 

samt vårdarens säkerhet. Då den forskning som finns i området är koncentrerad kring 

patientnytta behövs studier gällande ambulanspersonalens erfarenheter för att sammantaget 

bilda en grund för ett optimalt omhändertagande och en säker vård. Vidare forskning 

gällande ambulanspersonalens säkerhet under transport är av betydelse, då vårt resultat visar 

att arbete utan bälte sker upprepat. Genom fortsatt forskning kring trafiksäkerhet och 

möjligheten till användning av bilbälte vid vård under ambulanstransport kan de 

säkerhetsrisker som föreligger uppmärksammas och åtgärdas. 
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Bilaga 3 

 

Tillstånd för genomförande av examensarbete 

 

Frida Myringby, examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård, OMA 406 

Studerandes namn, kurs 

 

Malin Lindqvist, examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård, OMA 406 

Studerandes namn, kurs 

 

Ovanstående studerande inom omvårdnad vid Karlstads Universitet, erhåller tillstånd att genomföra 

examensarbete med benämning Ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att vårda 

helkroppsimmobiliserad patient. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Enhet / motsvarande 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

Ort och datum 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

Verksamhetschef / motsvarande 

Efter underskrift lämnas en kopia av tillståndet till handledaren och tillståndet kommer att bifogas som 

en bilaga till examensarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 4 

 

Till verksamhetschefen för ambulanssjukvården 

Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

ambulanssjukvård vid Karlstads Universitet. I utbildningen ingår en magisteruppsats om 15 

högskolepoäng vi ska skriva tillsammans om vården av helkroppsimmobiliserad patient. 

Det vi vill undersöka i vår studie är ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

helkroppsimmobiliserad patient, det vill säga med hård nackkrage, vacuummadrass eller scoopbår med 

fixering. Vi kommer att genomföra en kvalitativ intervjustudie. Deltagande i studien kommer att vara 

helt frivilligt och det är möjligt att avbryta sitt deltagande utan att skäl måste uppges. Intervjuerna 

kommer att hållas på lämplig plats bestämd i samråd och kommer inte att påverka deltagarens arbetstid 

och kommer att genomföras under november – december 2019. Vid ett godkännande kommer kontakt 

tas med ambulanschef på berörd ambulansstation för förfrågan samt presentation av samtyckesblankett 

avsedd för de tillfrågade deltagarna. Genom detta brev vill vi få ert godkännande att genomföra studien 

bland ambulanssjuksköterskor inom Din verksamhet. Godkännande erhålls genom underskrift på 

bifogad blankett ”Tillstånd att genomföra examensarbete”. 

Vid frågor eller funderingar, kontakta gärna oss eller vår handledare. 

 

Med vänlig hälsning.   

Frida Myringby                                                         Malin Lindqvist 

Leg. Sjuksköterska                                                    Leg. Sjuksköterska 

Student specialistsjuksköterskeprogrammet            Student specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot ambulanssjukvård                     med inriktning mot ambulanssjukvård 

Institutionen för Hälsovetenskap                             Institutionen för Hälsovetenskap 

Karlstads Universitet                                                Karlstads Universitet 

fridmyri100@student.kau.se                                    malilind122@student.kau.se 

 

Handledare Anders Sidenblad 

Universitetslektor, studierektor 

Fakulteten för hälsa, natur – och  

teknikvetenskap  

Institutionen för Hälsovetenskaper 

Omvårdnad 

Karlstads Universitet 

anders.sidenblad@kau.se  
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Informationsbrev gällande deltagande i intervjustudie om ambulanssjuksköterskans 

erfarenhet av att vårda den helkroppsmmobiliserade patienten. 

Vi är två studenter som går specialistutbildning med inriktning ambulanssjukvård vid Karlstads 

universitet. En del i utbildningen är en magisteruppsats på 15 högskolepoäng som vi kommer att skriva 

tillsammans. Magisteruppsatsen kommer baseras på en intervjustudie där syftet är att undersöka 

ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att vårda den helkroppsimmobiliserade patienten.  

 

Våra urvalskriterier som Du som tillfrågad uppfyller: 

- Minst ett års yrkeserfarenhet som ambulanssjuksköterska. Med ambulanssjuksköterska menas 

specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård. 

 

Deltagande i denna studie är frivillig och det är möjligt att när som helst avbryta medverkan utan att 

ange orsak. Intervjuerna kommer att hållas på avskild plats som bestäms i samråd och beräknas ta cirka 

60 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in för att senare skrivas ut ordagrant. När resultatet 

presenteras kommer Du som deltagarna avidentifieras så att spårning ej blir möjlig. Det insamlade 

materialet kommer att hanteras konfidentiellt och under arbetet med studien hållas inlåsta. När studien är 

klar kommer materialet att förstöras. Vi skulle uppskatta Din medverkan i denna studie. 

Verksamhetschefen är informerad och har godkänt genomförande av studie. 

Med vänlig hälsning 

 

Frida Myringby                                                    Malin Lindqvist 

Leg. Sjuksköterska                                               Leg. Sjuksköterska                
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SAMTYCKESBLANKETT 

 

Samtycke till att delta i studien: 

Ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att vårda den 

helkroppsimmobiliserade patienten. 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien 

utan att ange något skäl. 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads universitet 

behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

 

……………………………………….. 

Underskrift 

 

………………………………………...               ………………………………………………. 

Namnförtydligande                                               Ort och datum 

 

 

Frida Myringby                                                    Malin Lindqvist 

Leg. Sjuksköterska                                               Leg. Sjuksköterska 
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Intervjuguide – frågeformulär 

1. Kan du berätta om en situation där du vårdade en helkroppsimmobiliserad patient? 

2. Vad tänkte du då? 

3. Vad gjorde du i situationen? 

4. Vad kände / upplevde du? 

5. Vad blev resultatet? Var det något som underlättade / försvårade? 

 

Följdfrågor 

- Hur menar du? 

- Kan du förklara? 

- Kan du beskriva? 

- På vilket sätt? 

- Kan du ge exempel? 

- Kan du utveckla?  

 

 

 

 

 

 

 


