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Ambulanssjukvård bedrivs både på hämtplats och under transporten till mottagande
enhet. Detta medför att personalen utför vårdåtgärder i vårdutrymmet under transporten 
och enligt tidigare forskning sker detta ofta utan att personalen använder sig av
bilbältet. 
 
Syftet med denna studie var att undersöka ambulanspersonalens upplevelser av
trafiksäker transport i vägburna ambulanser. 
 
Metoden har varit intervjuer med semistrukturerade frågor samt en öppen fråga.
Intervjuerna har genomförts med ambulanspersonalen i deras arbetsmiljö, det vill säga
ambulansens vårdytrymme. Intervjuerna har sammanställts och en innehållsanalys har
gjorts på den öppna frågan. 
 
Resultatet visar att personalen inte använder säkerhetsutrustningen i den utsträckning
som de borde och vill göra. Arbetsmiljön och patientens tillstånd var helt avgörande.
Personalen satte sin egen säkerhet åt sidan och fokuserade helt på patienten och dennes 
behov. Personalen upplevde dock att patienterna var trygga i vårdutrymmet. 
 
Enligt flera forskare så har problemet med bilbältesanvändning i vårdutrymmet 
uppmärksammats under flera år.  Men inga nya metoder eller idéer har anammats.
Denna studies resultat förväntas öka förståelsen för den problematik som finns med att 
arbeta i ambulansens vårdutrymme på ett för personalen säkert sätt.  
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Prehospital care is carried out on the scene and during transport to a receiving unit.
Thus, the ambulance staff is performing care assignment in the patient compartment
during transport. According to prior research, the care is often made by the attending
personal not using the seatbelts. 
 
The aim of this study was to examine the ambulance staff�s experiences of traffic safety 
in the patient compartment of road ambulances. 
 
The method used was semi structured interviews and one open ended question. The
interviews have been carried out in the ambulance staff own working environment, the
patient compartment. The interviews were put together and the open ended question 
was analysed by means of a qualitative content analysis.  
 
The result shows that the ambulance staff did not use the safety equipment in the patient 
compartment to the extent they should and whished to do. The working environment 
and the patient�s condition were the reason for not using seatbelts. The ambulance staff 
put their own safety a side, and focused completely on the patient and his or her needs.
However, the ambulance staff felt that the patient was safe in the patient compartment.  
 
Several studies have previously shown that there is a problem with the lack of use of 
seatbelts in the patient compartment. However, no new ideas or a method for consistent 
use of seatbelts has been adopted. The result of this study should increase awareness for 
the complex problems concerning work safety for ambulance staff in the patient
compartment. 
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Definitioner enligt Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2001)  
Nedanstående begrepp är vanligt förekommande inom den prehospitala vården och 
tydliggörs genom att presenteras enligt följande: 
 
Prehospital akutsjukvård: �Medicinskt omhändertagande, utanför sjukhus av patient 
med akut sjukdomstillstånd orsakat av skada eller sjukdom, utfört av hälso- och 
sjukvårdspersonal.� 
 
Olycka: �Plötslig händelse som har skadlig inverkan på människor, miljö eller 
egendom.� 
 
Ambulans: �Sjuktransportmedel som kan vara bil, båt, helikopter eller annan 
specialutrustad fordonsmiljö. Ambulanser är försedda med medicinsk utrustning och 
bemannade med ambulanssjukvårdare och/eller ambulanssjuksköterska.� 
 
Ambulanslarm: �Inkommande larm med begäran om sjuktransport.� 
 
Sjuktransport: �Transport av patient från hämtplats till destination.� 
 
Ambulanssjukvård: �Hälso- och sjukvård som omfattar undersökning, vård och 
behandling på hämtplats och/eller i ambulans.� 
 
Prio 1: �Uppdrag där patient bedöms ha akuta livshotande symtom. Närmast tillgängliga 
ambulans utlarmas. Ambulansens personal bedömer behovet av snabb körning till 
platsen och påkallande av fri väg med siren eller blåljus.� 
 
Prio 2: �Uppdrag där patient bedöms ha akuta men ej livshotande symtom. Närmast 
tillgängliga ambulans tilldelas uppdraget. Detta ska normalt ej betraktas som trängande 
fall.� 
 
Prio 3: �Uppdrag där rimlig vänteperiod ej bedöms påverka patients tillstånd. 
Sjuktransport vilken ej betraktas som trängande fall. Ambulans tilldelas uppdraget med 
beaktande av den totala beredskapen för trängande fall. I denna grupp återfinns patienter 
som transporteras till exempel mellan sjukvårdsinrättningar och sina hem.� 
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Introduktion 
Ambulanssjukvård är den sjukvård som bedrivs på den plats där patienten hämtas och 
dels under ambulanstransporten till mottagande vårdenhet. Personal inom 
ambulanssjukvården befinner sig ofta i situationer som ställer stora krav. En fungerande 
ambulanssjukvård baseras på förutsättningen att patientens medicinska behov ska 
säkerställas och att allmänhetens förväntningar och krav ska bli tillgodosedda 
(Ambulansforum, 2007).  
 
Ambulanssjukvården har ett militärt ursprung och chefskirurgen, i Napoleon Bonapartes 
armé, var en av de första att utveckla transportkedjan från skadeplats till sjukhus. I 
Sverige infördes i början på 1880-talet hästdragna ambulanser, dessa fanns kvar in på 
1920-talet (Suserud, 1998). Motordrivna ambulanser kunde ses i Stockholm på 1910-
talet (Wireklint-Sundström, 2005). I julveckan 1910 visade sig den första motordrivna 
ambulansen på Stockholms gator. Fabrikatet var en Vabis och bilen beskrevs med ord 
som �rusande fram med starkare fart och mera våldsamt ringande än någonsin förr� 
(Ola By AB, 2007). Ambulansorganisationen var främst en ren transportorganisation 
fram till 1950-talet, men har sedan utvecklats från enbart transport till avancerad vård på 
skadeplatser och under transporter (Suserud, 1998). 
 
Arbetet inom ambulanssjukvården innebär kvalificerade medicinska bedömningar och 
behandlingar (Engle, 2006). I slutet av 1980-talet kom de halvautomatiska 
defibrillatorerna som revolutionerade dessa möjligheter. Det började gå att sända 12-
kanals EKG (Elektrokardiogram) från ambulanserna in till mottagande sjukhus 
(Gårdelöf, 1998). Inom svensk sjukvård sker idag strukturförändringar som innebär 
bland annat ökade transport- och vårdtider för ambulanssjukvården. Detta gör att det 
ställs högre krav på kompetens både för personalen i ambulanserna och på ledningen i 
verksamheten. I framtiden kommer troligen ambulanssjukvården liknas vid rullande 
akutvårdsenheter där kvaliteten på det första omhändertagandet och en tidig 
sjukvårdsinsats kommer att vara avgörande för patientens fortsatta vård (Engle, 2006). 
Att behandla patienten på plats och under transport utvecklas ständigt och 
ambulanssjukvården betraktas fortfarande vara i ett intensivt utvecklingsskede 
(Wireklint-Sundström, 2005). 
 
I Sverige omkom i trafiken 431 personer under år 2006 och 4005 blev svårt skadade. 
Från första januari 2007 till och med den femtonde april 2007 har 90 personer avlidit på 
grund av vägtrafikolyckor och under samma period har 693 personer blivit svårt 
skadade (Vägverket, 2007). Detta är ett av Sveriges stora folkhälsoproblem och den 
långsiktiga planen är att ingen ska behövas trafikdödas eller skadas allvarligt i trafiken 
(Lundälv, 2006a). Målet för säkerhetsarbetet är att kortsiktigt minska antalet dödade i 
trafikolyckor till 270 stycken år 2007 (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens 
Främjande [NTF], 2006). Det skadepreventiva arbetet de senaste decennierna såsom 
bilbältesanvändning, hastighetsbegränsningar, hjälmlag och modern trafikplanering har 
medfört positiva resultat då antalet döda i trafiken minskat. De svårt skadade har dock 
inte minskat i antal.  
 
Ambulanssjukvården är inte förskonad från olyckor. Trafikolyckor inträffar både under 
utryckning och under planerade sjuktransporter. Antalet registrerade ambulanser som 
finns ute på våra vägar är 1246 stycken (personlig kommunikation, L. Holmström, 
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Vägverket/070425).  År 2006 utfördes sammanlagt 899 555 ambulanstransporter. Av 
dessa kördes totalt 256 248 med prioritet 1 (personlig kommunikation, G. Lindqvist, 
SOS Alarm AB/070426). Företrädare för verksamheten påpekar att det händer 
trafikolyckor med ambulanser i för stor utsträckning. Detta utgör en riskfaktor för 
ambulanspersonalen (Petzäll, 2006).  
 
Enligt Vägverket (2007) är bilbältet den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen och 
om alla trafikanter använde bilbälte skulle ytterligare cirka 100 liv sparas varje år i 
Sverige. Genom att använda bilbältet halveras risken att dödas eller skadas svårt vid en 
krock. Bilbältet ska fånga upp kroppen så mjukt som möjligt vid en krock. Det ska 
också förhindra att kroppen kastas ut ur bilen eller slår i inredningen. Används bilbältet 
minskas risken att dödas eller skadas svårt med 50-70 procent. Bilens övriga 
säkerhetssystem som till exempel krockkudde bygger på att bilbältet används. Om 
krocken ändå är ett faktum eller om en kraftig inbromsning sker så påverkas bilen av en 
kraft som får den att ändra hastighet eller riktning. Denna kraft påverkar endast bilen 
och inte förare eller passagerare. På grund av detta kommer föraren och/eller 
passageraren fortsätta i bilens ursprungliga riktning med oförminskad hastighet om inte 
något (bilbältet) håller fast personen i bilen.  
 
Bilens hastighet eller riktning ändras mycket snabbt vid en krock, om personerna i bilen 
inte hålls fast riskerar de att slungas ur eller slå i bilens inredning. Ju snabbare bilens 
hastighet ändras ju svårare är det för kroppen att följa med. Vid en krock är det 
hastigheten som är avgörande för om olyckan ska få en dödlig utgång. Hastigheten är 
den faktor som har störst betydelse för trafikolyckans följder. Våldet som kroppen 
utsätts för vid en kollision i olika hastigheter kan jämföras med ett fritt fall från olika 
höjder. En krock i 90 kilometer i timmen (km/tim) motsvarar ett fall från tionde 
våningen i ett hus. En krock i 70 km/tim motsvarar ett fall från sjätte våningen, och en 
krock i 50 km/tim motsvarar ett fall från tredje våningen och till sist en krock i 30 
km/tim motsvarar ett fall från första våningen (Vägverket, 2007). 
 
Det uppstår olika kroppsskador vid en kollision. Beroende på kollisionens kraft kan 
skadorna som uppstår variera från att endast bestå av ett blåmärke till att innefatta mer 
allvarliga skador, på till exempel inre organ. Kroppens hastighet ändras under en kort 
tidsperiod, kroppen träffas av delar i det egna fordonet eller från andra fordon eller 
objekt. Skadorna avgörs av vilken hastighet föremålet som träffar kroppen har, dess 
form samt vilken kroppsdel som träffas. För att skadorna ska minimeras så är det viktigt 
att använda bilbältet och att använda det på rätt sätt. Ju närmare kroppen det sitter desto 
bättre skydd ger det. Det är viktigt att sträcka bältet rätt: nära halsen, över bröstbenet 
och ner över låren, inte över magen. (PHTLS, 2006; Vägverket, 2007).  
 
I Sverige är det lag på att använda bilbälte (Svensk författningssamling [SFS], 
1998:1276 4 kap. 10 §). Bilbältesanvändningen har ökat de senaste tio åren, 
personbilsförarna har procentuellt ökat användningen från 89 procent år 1996 till 92 
procent år 2005. Barn kortare än 135 centimeter (cm) ska använda �särskild 
skyddsanordning�, dit räknas babyskydd, bilbarnstol, bältesstol och bälteskudde 
(Vägverket, 2006).   
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I en studie av Lundälv (2006a) framkommer bristen på dokumentation angående i 
vilken utsträckning ambulanspersonalen använt bilbälte i vårdutrymmet vid 
ambulanskrascher. Transporterna sker dygnet runt i alla väder och på alla möjliga vägar 
samt under olika trafikförhållanden (Weiss, Ellis, Ernest, Land & Garza, 2001; Lundälv, 
2006b). I en amerikansk studie av Larmon, LeGassick och Schringer (1993) beskrivs 
problemet med användandet av bilbälte i vårdutrymmet. Mindre än hälften av 
ambulanspersonalen använde sig av bilbälte i vårdutrymmet. Ambulansbesättningen är 
ofta utsatta under transport. Enligt Lundälv (2005) medför detta att ambulanspersonalen 
utför en altruistisk handling gentemot patienten genom att helt och hållet åsidosätta sin 
egen säkerhet och ägna all tid och tanke till vårdarbetet. Vid en kollision eller kraftig 
inbromsning kan denna handling vara förödande och i värsta fall kan vårdarbetet helt 
upphöra. 
 
Enligt ambulanspersonalen är den egna utsattheten inte det primära utan det är 
patientarbetet som sätts i fokus. Trots att ambulanspersonalen färdas i höga hastigheter 
används inte alltid den säkerhetsutrustning som finns tillgänglig (Erich, 2002, 2003). 
Becker (2003) menar att om ambulanspersonalen kan förändra sina rutiner så att den 
totala tiden ökar som de tillbringar bältade i vårdutrymmet utan att patienten blir lidande 
kommer det att leda till ökad säkerhet och mindre skador vid ambulansolyckor. En 
studie av Becker, Zaloshnja, Levick, Li och Miller (2003) visar att bilbältesanvändning i 
uttryckningsfordon måste utforskas närmare och att ambulanspersonalen måste vara 
delaktiga i utformandet av nya ambulanser och dess utrustning.  
 
Personal som befinner sig i vårdutrymmet och speciellt obältad löper extremt stor risk 
att skada den patient som är fastspänd samt att de själva kan skadas eller dödas vid en 
krock (Maguire, Hunting, Smith & Levick, 2002).  Idag saknar vi en samlad kunskap 
om omfattningen samt om personskador och händelseförlopp vid dessa trafikolyckor 
(Petzäll, 2006).  Olika studier visar på vikten av att alla patienter som färdas i 
vårdutrymmet, oavsett ålder, ska färdas så säkert som möjligt. De säkerhetssystem som 
finns i ambulanserna ska användas, för att på så sätt minimera riskerna för skada på 
personal och patient (Best, Zivkovic & Ryan, 1993; Bull, Weber, Talty & Manary, 
2001; Bean & O´Neal, 2005). 
 
Ambulanspersonal tenderar att inte använda sig av bilbälte när de vårdar en patient 
under transport (Larmon et al., 1993). Orsakerna kan vara många men en studie av 
Cook, Meador och Buckingham (1991) visar att ambulanspersonalen tenderar att inte 
bära bilbälte i 41 procent av fallen på grund av att de upplever att de inte kan övervaka 
och vårda patienterna på ett tillfredställande sätt under transport med bilbältet på.  
 
Med bakgrund av detta var det intressant för uppsatsförfattarna att undersöka 
möjligheter och hinder för personalen och patienten att använda bilbälten samt att 
undersöka hur personalen ser på sin egen och patientens trafiksäkerhet under 
ambulanstransporter.  
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Syfte 
Syftet med studien var att undersöka ambulanspersonalens upplevelser av trafiksäker 
transport i vägburna ambulanser. 
 
Frågeställningar 

1. Hur upplever personalen patientens säkerhet i vårdutrymmet under transport? 
2. Hur upplever personalen sin egen säkerhet i vårdutrymmet under transport? 
3. Vad i vårdutrymmet påverkar säkerheten? 
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Metod 
Utifrån vårt syfte, våra frågeställningar och målet med vår undersökning har vi valt att 
använda oss av en kvalitativ metod. Studien som har genomförts är en explorativ studie 
med en kvalitativ design. Ett av huvudsyftena med en explorativ studie är att upptäcka 
nya betydelsefulla insikter (Kvale, 1997). Den kvalitativa designen utmärks av att 
intervjuaren ställer enkla frågor och får innehållsrika svar. Vilket ger ett stort och 
innehållsrikt material ur vilket intervjuaren kan finna många intressanta mönster, åsikter 
synpunkter och ideèr. Intervjun kan vara mer eller mindre standardiserad det vill säga, 
graden av strukturering visar precisionen beträffande frågornas räckvidd och 
formulering (Trost, 2005). 
 
Hur mycket bör man läsa in sig på det ämne som man vill undersöka, det vill säga 
vilken förförståelse bör man ha om det man vill undersöka? Förförståelsen är viktig för 
att kunna konstruera frågor och för att sedan kunna analysera resultatet. Forskarna bör 
ha en viss förförståelse i ämnet för att kunna ge ett seriöst intryck. Ett kriterium för en 
god intervjuare är att denne bör ha en viss kunskap om ämnet för att på så sätt kunna 
föra ett samtal om ämnet och att veta vilka frågor som är intressanta att gå vidare med 
(Kvale, 1997). 
 
Urval 
Vi kontaktade Ambulanssjukvårdens verksamhetschefer vid två Landsting i 
mellansverige via e-mail och fick ett godkännande att gå vidare med att utföra intervjuer 
med personalen vid sex olika ambulansstationer. Ambulansstationerna valdes ut utifrån 
deras olika geografiska lägen, så som långa och korta transportsträckor till närmsta 
akutsjukhus eller vårdinrättning och om läget innebar i huvudsak, stads- respektive 
landsvägskörning. Stationschefen eller kontaktpersonerna vid de olika 
ambulansstationerna kontaktades för lämplig tidpunkt att informera personalen. Vid 
informationsmötet tillfrågades den personal som fanns tillgänglig på stationen för 
tillfället om deltagande i studien.  
 
Enligt Trost (2005) kan detta bekvämlighetsurval ses som ett hjälpmedel för att få ett 
strategiskt urval. Samtliga personer accepterade att låta sig intervjuas. Under perioden 
från januari till mars 2007 intervjuades sammanlagt tjugofyra personer, nio kvinnor och 
femton män. Personalen som intervjuades var både ambulanssjukvårdare och 
sjuksköterskor, med eller utan specialistutbildning inom akutsjukvård. 
Inklutionskriterierna var att respondenterna hade minst ett års erfarenhet av prehospitalt 
vårdarbete samt en tjänstgöringsgrad på 100 procent, för att ambulanspersonalen skulle 
ha en erfarenhet av arbetet i vårdutrymmet och att vi därmed skulle erhålla en så 
heltäckande bild av problemområdet som möjligt.  
 
Vid insamling av data uppstår två frågor; mäter vi rätt sak, validitet och mäter vi på ett 
tillförlitligt sätt, reliabilitet (Kvale, 1997). Ett enkelt och vanligt sätt att definiera 
validitet är att säga att man verkligen undersöker det som avses att undersökas. Det 
finns många faktorer som avgör hur undersökaren lyckas fånga verkligheten och 
presentera den. Dessa faktorer kan bland annat vara att förbereda intervjun, ta fram 
relevanta intervjufrågor, valet av intervjupersoner samt själva intervjuprocessen. 
Forskaren arbetar med att fånga och skildra verkligheten som denna upplevs av de 
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människor som finns i den. Reliabilitet innebär att mätningar som sker under arbetets 
gång genomförs korrekt så att tillförlitligheten blir hög (Patel & Davidsson, 2003). 
 
Datainsamlingsmetod 
Det finns tre huvudsakliga sätt att utforma en intervjuguide � strukturerad, ostrukturerad 
och semistrukturerad. En strukturerad intervjuguide innebär att intervjuaren använder 
detaljerade frågeställningar, vilket medför en fördel i analysarbetet eftersom det blir 
lättare att kategoriindela svaren. Nackdelen är att intervjusituationen kan upplevas som 
stel då intervjuaren är styrd av intervjuguiden och dess detaljerade och specifika frågor. 
Motsatsen till den strukturerade intervjun är den ostrukturerade. Den ostrukturerade 
formen av intervju, innebär att intervjuaren istället utgår från en eller flera övergripande 
frågor under intervjun. Respondenten och intervjuaren kan sedan tala fritt om dessa 
frågor. Nackdelen med denna form av intervjuer är att analysen kan bli tidskrävande att 
genomföra och att identifiera gemensamma teman i de fall att flera intervjuer genomförs 
i samma studie (Deacon, Pickering, Golding & Murdock, 1999). 
 
Mellantinget mellan dessa två former är den semistrukturerade intervjun, vilken vi 
använde oss av. Ambulanspersonalen intervjuades utefter en för studien framtagen 
intervjuguide, som vi tillsammans med handledaren utformat. Intervjuguiden innehöll 
nio bakgrundsfrågor (ålder, kön, längd, utbildning etcetera) och fem semistrukturerade 
frågeområden som a) allmänt i ambulans; b) användning av bilbälte; c) skadehändelser; 
d) vårdutrymmet och e) avslutande frågor. Intervjuguiden testades i en pilotstudie 
omfattande två intervjuer som uppsatsförfattarna utförde tillsammans. Detta för att 
utarbeta en gemensam intervjuteknik samt att vid behov eventuellt korrigera 
intervjumetoden och intervjuguiden tillsammans med handledaren efter pilotstudien. 
Med hjälp av pilotstudien kunde författarna undersöka möjligheten att utföra 
intervjuerna utan bandspelare. Respondenternas positiva reaktioner när inte bandspelare 
användes stärkte författarna i beslutet att inte använda bandspelare. Respondenterna i 
pilotstudien uttryckte att de kände sig mer avslappnade och fria när de inte blev 
inspelade. 
 
Efter pilotstudien gjordes smärre justeringar i intervjuguiden. Ett tillägg gjordes 
angående hur barn är bältade i ambulansen, då flera av respondenterna berörde ämnet 
under pilotstudien. Dessutom tillkom en öppen fråga �- Berätta om Din erfarenhet av 
skadehändelser i samband med ambulanstransporter� (Bilaga 1). För att få så 
uttömmande svar som möjligt är en öppen fråga den lämpligaste att ställa. Öppna frågor 
har inte ett givet svar utan rymmer ett oändligt antal möjliga svarsalternativ. Öppna 
frågor inbjuder inte till korta svar, utan ger i stället tal- och tankeutrymme och 
stimulerar respondenten att berätta och förklara. Pilotstudien medverkade även till att 
stärka tillförlitligheten genom att intervjuguiden och intervjumetoden testades (Kvale, 
1997). 
 
Intervjuerna i huvudstudien ägde rum genom ett personligt möte i respondenternas 
naturliga arbetsmiljö, det vill säga i vårdutrymmet i en vägburen ambulans, modell 
Volvo S-80 eller Mercedes E-klass. Vid intervjutillfället var respondenten placerad i 
vårdarstolen och författarna var placerade mittemot respondenten med ryggarna vända 
mot förarhytten. Ambulansen stod stilla i ambulansgaraget och inget vårduppdrag 
pågick. Båda uppsatsförfattarna hade varsin intervjuguide samt block och penna och 
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båda förde anteckningar under intervjun. En av författarna hade dock huvudansvaret för 
själva intervjun medan den andre koncentrerade sig på att föra anteckningar dels genom 
att lyssna på intervjun och dels genom att observera deltagarna under intervjutillfället. 
Efter varje frågeområde gavs möjlighet till författaren, med uppgift att anteckna och 
observera vid intervjutillfället, att kommentera om något ytterligare var tänkt att beröras 
som ännu inte berörts. Båda författarna har haft rollen som huvudansvarig och denna 
roll har delats lika under intervjuerna, vilket innebär tolv intervjuer vardera. 
 
Intervjuerna nedtecknades i direkt anslutning efter varje intervjutillfälle, så detaljerat 
som möjligt, utifrån de anteckningar som gjordes under intervjuernas gång. 
Begränsningar, som att man snabbt glömmer detaljer och att minnet är selektivt uppvägs 
av att intervjuanalysen omfattar såväl den visuella informationen om situationen, den 
sociala atmosfären och den personliga interaktionen. Dessa fakta går, i stor utsträckning, 
förlorade vid en bandinspelning vilket medförde att detta redskap valdes bort i studien. 
Det aktiva lyssnandet kan också fungera som ett selektivt filter, som bevarar just de 
innebörder som är väsentliga för studiens ämne och syfte (Kvale, 1997).  
 
Databearbetning 
Uppsatsförfattarna började bekanta sig med materialet genom att läsa igenom hela 
texten upprepade gånger för att få en känsla för helheten och en tydlig överblick 
(Repstad, 1999). För att lättare kunna tränga in i materialet och överskåda svaren på de 
olika frågorna delades de 24 intervjuerna upp i olika avsnitt efter respektive 
frågeområde i intervjuguiden. Därefter följde en systematisk genomgång av 
textmaterialet. Nästa steg var att finna gemensamma nämnare i intervjuernas olika 
identifierade områden. Materialet sammanställdes sedan till en mer koncentrerad form. 
Detta material återspeglar det centrala budskapet i samtliga intervjuer. Under hela denna 
process lästes också de nedskrivna anteckningarna från intervjuerna upprepade gånger, 
detta för att inte gå miste om något väsentligt i det insamlade materialet (Graneheim & 
Lundman, 2004).  
 
Innehållsanalys användes i den öppna frågan och i processens slutfas framträdde tydligt 
flera betydelsefulla meningar, meningsbärande enheter som kunde kondenseras till 
koder och kategorier. Uppsatsförfattarna kunde under denna process identifiera tre 
essentiella teman. Olika citat som på varierande sätt illustrerar och belyser resultatet 
redovisas i tabell 1 (Kvale, 1997; Graneheim & Lundman, 2004; Trost, 2005).  
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Tabell 1 Exempel på analysprocessens olika steg  
Meningsbärande enheter Kondenserade enheter Koder Kategorier Teman 1 
Nu när jag fått frågan om 
hur mycket som jag är 
bältad, så inser jag ju att jag 
säkert inte varit bältad under 
dessa tillfällen heller. Jag 
har däremot inte behövt 
vara sjukskriven. Man 
börjar ju bli så pass gammal 
att man inser att man 
faktiskt är dödlig, annat var 
det när man var yngre. 
 
Jag åkte aldrig på stryk, 
men situationen var 
fruktansvärt olustig innan 
polisen kom. Känslan av att 
vara helt utelämnad i en 
situation som man inte helt 
behärskar och som känns 
utom kontroll, som vuxen 
och dessutom som man är 
det ingen trevlig upplevelse. 
Man är uppfostrad till att 
vara �stor och stark� och 
man tappar liksom sin roll 
på något sätt. Det är svårt 
att beskriva med ord hur jag 
menar, men de flesta män i 
min generation vet nog 
precis vad jag menar. 

Jag inser att jag säkert inte 
varit bältad under dessa 
tillfällen heller 
 
Börjar bli så gammal att man 
inser att man faktiskt är 
dödlig 
 
 
 
 
 
situationen var fruktansvärt 
olustig 
 
 
 
Känslan av att vara helt 
utelämnad i en situation som 
man inte helt behärskar och 
som känns utom kontroll 
 
 
 
 
man tappar liksom sin roll 
på något sätt 
 
 

 
inser att jag säkert 
inte varit bältad 
 
man inser att man 
faktiskt är dödlig 
 
 
 
 
 
 
situationen var 
olustig 
 
 
 
helt utelämnad i en 
situation som man 
inte helt behärskar 
 
 
utom kontroll 
 
 
tappar sin roll 

 
 
 
Personalens 
insikt och 
upplevelse av 
sin 
arbetssituation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personalens 
känsla av 
vanmakt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eftertanke, insikt och 
vanmakt i 
arbetssituationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Nej, när man väl är mitt 
uppe i situationen, då tänker 
man inte. Då är fokus på 
patienten. Att jag själv är i 
livsfara är då oviktigt jag 
tror inte någon som jobbar 
här tänker på sin egen sä-
kerhet när det är en allvar-
ligt sjuk patient man har 
hand om. Då kommer man 
själv i sista hand kollegan, 
går också före. Efteråt kan 
man ju tänka desto mer. 
Konstigt egentligen för se-
dan kan du någon dag se-
nare göra samma sak igen. 
Innerst inne tycker man ju 
att den egna säkerheten är 
under all kritik. Svårt att 
förklara det där med att man 
faktiskt riskerar sig själv så 
ofta. Jag har inte tänkt på 
det tidigare, men det är ju 
inte riktigt klok egentligen 
det är ju ingen pansarvagn 
vi jobbar i direkt.  
 
Det måste ha varit en full-
ständig mardröm, jag sitter 
ju själv där ibland�men 
man tänker ju inte så, när 
man har hand om en patient 
som är fullständigt uteläm-
nad till att jag ska göra allt i 
min makt för att få honom 
att överleva. Man handlar 
rent instinktivt, utan att 
tänka.  

Då är fokus på patienten. Att 
jag själv är i livsfara är då 
oviktigt 
 
Då kommer man själv i sista 
hand kollegan, går också 
före 
 
Svårt att förklara det där 
med att man faktiskt riskerar 
sig själv så ofta 
 
 
Konstigt egentligen för 
sedan kan du någon dag 
senare göra samma sak igen 
 
jag tror inte någon som 
jobbar här tänker på sin egen 
säkerhet när det är en 
allvarligt sjuk patient man 
har hand om 
 
man tänker ju inte så, när 
man har hand om en patient 
som är fullständigt 
utelämnad till att jag ska 
göra allt i min makt för att få  
honom att överleva 
 
 
man handlar rent instinktivt, 
utan att tänka 

fokus på patienten 
 
själv är i livsfara 
är då oviktigt 
 
själv i sista hand 
 
riskerar sig själv 
så ofta 
 
 
 
senare göra 
samma sak igen 
 
 
inte 
tänker på sin egen 
säkerhet 
 
 
 
göra allt i min 
makt för att få 
honom att 
överleva 
 
 
 
 
 
handlar rent 
instinktivt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handla 
självuppoffrande 
och osjälviskt i 
vårdsituationen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den omedvetna 
altruistiska 
handlingen 
 

 



 

 14

Fort. Tabell 1 Exempel på analysprocessens olika steg 
Meningsbärande enheter Kondenserade enheter Koder Kategorier Teman 3
I stort sett får jag nog säga 
att jag upplever och har 
känslan av att patienterna är 
trygga och säkra i 
ambulansen. 
 
Jag upplever att patienterna 
annars är väldigt bra 
skyddade, de ligger säkert på 
båren och de åker med 
ryggen mot mötande trafik. 
Alla prio 1- transporter 
genererar ett visst skakande 
och krängande, men 
patienterna uttrycker ofta att 
de känt sig trygga under 
resan. Ingen patient som jag 
har vårdat har blivit skadad 
på något sätt, och jag har 
ändå jobbat i 10 år. 

upplever och har känslan 
av att patienterna är trygga 
och säkra i ambulansen 
 
 
 
upplever att patienterna 
annars är väldigt bra 
skyddade, de ligger säkert 
på båren och de åker med 
ryggen mot mötande trafik 
 
patienterna uttrycker ofta 
att de känt sig trygga under 
resan 
 

patienterna är 
trygga och säkra i 
ambulansen 
 
 
 
patienterna annars 
är väldigt bra 
skyddade 
 
 
 
patienterna 
uttrycker ofta att 
de känt sig trygga 
under resan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Personalen 
upplever att 
patienten är trygg 
i vårdutrymmet 

 
 
 
 
 
 
 
 
Patientens trygghet i 
vårdutrymmet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
För att ytterligare tydliggöra processen och hur uppsatsförfattarna gått tillväga kan 
följande beskrivning enligt Graneheim och Lundman (2004) åskådliggöra detta på ett 
strukturerat sätt: 
 

• Hela texten läses igenom upprepade gånger för att få en känsla för helheten. 
• Meningar som innehåller relevant information som motsvarar 

uppsatsförfattarnas frågeställningar, plockas ut. Omgivande text måste däremot 
tas med för att inte sammanhanget ska gå förlorat. Dessa meningar kallas 
meningsbärande enheter (Tabell 1, Meningsbärande enheter). 

• De meningsbärande enheterna kondenseras. Detta görs utan att förlora innehållet 
i texten (Tabell 1, Kondenserade enheter). 

• De kondenserade meningsenheterna kodas. Det ska belysa det manifesta 
innehållet (Tabell 1, Koder). 

• Därefter grupperas koderna i kategorier (Tabell 1, Kategorier).  
• Slutligen formuleras teman, där det latenta innehållet framkommer (Tabell 1, 

Teman). 
 
En kvalitativ innehållsanalys bör tillhandahålla en metodisk och objektiv bild av det 
studerade problemområdet. Innehållsanalysen omfattar inga enkla regler eller 
procedurer. Generellt följer innehållsanalysens forskningsmetod att data analyseras i 
olika steg; samla in, analysera och tolka (Trost, 2005). Att följa processen rakt igenom 
från början till slut går sällan, utan tillvägagångssättet innebär att delarna griper in i 
varandra och leder fram och tillbaka mellan de olika stegen. De olika stegen glider på 
skalan mellan manifest och latent analys. Manifest innehållsanalys är den beskrivande 
delen av analysen där man strikt håller sig till respondenternas fraser och latent 
innehållsanalys är den analytiska delen som omtolkar och fångar upp meningen och 
innebörden i texten. Med manifest analys menas med andra ord det synliga, det som 
direkt står i texten. Den latenta analysen har en underliggande mening och ett större 
djup (Graneheim & Lundman, 2004; Trost, 2005). Innehållsanalys sätter fokus på den 
mänskliga kommunikationen och är speciellt passande att tillämpas inom forskningen 
för sjuksköterskor (Downe-Wamboldt, 1992).  
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Etiska överväganden 
Etiska överväganden ska göras i varje enskild fas av forskningsprocessen. 
Individskyddskravet tillsammans med forskningskravet är de grundläggande 
utgångspunkterna inom forskningsetiken. Forskningskravet innebär i stort att det är 
viktigt för samhället att forskning bedrivs inom viktiga områden och att den är av god 
kvalitet. Individskyddskravet innebär ett skydd för individen som deltar i forskning som 
är en del av forskningskravet. Individskyddskravet kan delas in i fyra huvudkrav; 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2006). Ingen forskning får vara så väsentlig att den får ta avsteg från 
de etiska kraven (Trost, 2005). En forskningsetisk ansökan lämnades in till 
Forskningsetisk kommitté vid Karlstads Universitet och blev godkänd innan 
pilotstudien påbörjades.  
 
Gällande information och samtycke har vi utformat särskilda blanketter som 
respondenterna har fått ta del av (Bilagor 2 & 3). Vi har i informationsbrevet kortfattat 
beskrivit syftet med vår studie samt respondenternas roll och vilka villkor som gäller för 
deras deltagande. Samtyckesblanketten skickades först till respondenternas 
stationschefer samt till verksamhetschefen för ett godkännande om intervjuer med de 
anställda (Bilaga 4). Därefter har respondenterna fått ta del av samtyckesblanketten där 
det bland annat framkommer att de har rätt att avbryta sitt deltagande i vår studie när 
som helst. All information som vi tagit del av har behandlats konfidentiellt, vilket 
innebär att det endast är vi som uppsatsförfattare som tagit del av dessa uppgifter. De 
uppgifter vi fått tillgång till genom intervjuer har enbart använts för vår uppsats. 
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Resultat  
Resultatet ger en beskrivning av ambulanspersonalens upplevelser av sin och patientens 
säkerhet i vårdutrymmet i vägburna ambulanser. Resultatet belyser även hur 
ambulanspersonalens arbetssituation upplevs, vilken möjlighet och vilka hinder som 
finns för att arbeta trafiksäkert i vårdutrymmet vid utförande av vårdarbete under 
transport.  
 
Nio kvinnor och femton män deltog i studien. Sex av dem arbetade som 
ambulanssjukvårdare och arton som sjuksköterskor. Tolv av arton sjuksköterskor har en 
specialistutbildning inom akutsjukvård. Ambulanspersonalen var mellan 28 år och 54 år 
(m = 42). Deras längd varierade mellan 160 cm och 185 cm (m = 175) och vikten 
varierade mellan 50 kg och 100 kg (m = 75). Den undersökta personalen har arbetat 
inom ambulansverksamheten mellan ett år och 32 år (m = 12). 
 
Sammanställning av de semistrukturerade frågorna 
Allmänt i ambulans 
De som arbetar inom ambulanssjukvården utför ett vårduppdrag, vårdarnas uppgift är att 
vårda patienterna utifrån deras symtom och behov. Personalen samlar in 
anamnesuppgifter, utför vårdåtgärder, övervakar och utvärderar vidtagna åtgärder. De 
dokumenterar även sina insamlade uppgifter. Patienternas individuella behov styr 
utvecklingen av hur vårduppdraget gestaltar sig. Patientens tillstånd och symtom avgör 
vilka åtgärder som omedelbart måste vidtagas, men på nästan alla patienter övervakas 
de vitala parametrarna. Beroende på vad som tolkas utifrån dessa parametrar och 
patientens kliniska tillstånd, utförs symtombehandling. Detta är de vanligaste åtgärderna 
som ambulanspersonalen utför i vårdutrymmet. 
 
Den vanligaste utrustningen som används är båren och övervakningsutrustningen. Den 
övervakningsutrustning som används har en inbyggd defibrillator. Utrustningen 
benämns i dagligt tal som �LP12:an� (Lifepak 12). Med denna utrustning kan 
personalen mäta patientens blodtryck, puls, syremättnad (saturation), samt ett 12-
avlednings EKG. Det går även att skicka detta prehospitala EKG till en ansluten 
mottagare på olika sjukhus, så en behörig sjuksköterska eller medicinläkare kan bedöma 
om patienten har behov av ytterligare vård- eller medicinska insatser under transport till 
vårdinrättningen.  
 
Användning av bilbälte 
Ambulanspersonalen i vårdutrymmet, är medvetna om att de skall använda bilbältet i 
större utsträckning än vad som görs idag. Medvetenheten angående riskerna finns med 
att inte vara bältad under transport. Möjligheterna att utföra sitt uppdrag att vårda 
patienten med bilbältet på upplevs som begränsat, de når inte viktig utrustning för att 
vårda eller behandla patientens symtom. Själva bilbältet upplevs också som hindrande, 
det �stränar� och säkerhetsbältets lås aktiverar låsningsmekanismen i säkerhetsbältet så 
fort som personalen försöker sträcka sig efter utrustning och material. Personalen 
känner sig fastlåsta av bilbältet. Genomgående framkom att vid lugna prio 3 transporter 
då det inte finns något direkt vårdbehov, utan enbart övervakning av patienten, då sitter 
vårdarna fastspända. Vid prio 1 transporter då patienten har ett stort vårdbehov, finns 
inte möjligheten att utföra vårdåtgärderna med bilbältet på.  
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�Vid prio 1 är jag aldrig fastspänd. Jag sitter bara fastspänd om patienten inte har 
något vårdbehov.� 
 
�Arbetsgivaren erbjuder, medvetet, en miljö där jag som vårdare inte kan vara bältad, i 
vissa situationer.� 
 
Tiden som ambulanspersonalen sitter fastspända i vårdutrymmet skiljer sig åt. 
Variationer mellan 10 procent och 90 procent angavs. Ambulanspersonalen sitter oftast 
i vårdarstolen, men det finns tillfällen då detta inte är möjligt. När patienten måste ha 
assisterad andningshjälp eller då hjärt-lung- räddning pågår, upplevs det som omöjligt 
att sitta på vårdarplatsen. När flera personer befinner sig i vårdutrymmet samt till 
exempel vid de tillfällen då resurspersoner eller studenter medföljer på uppdraget, då 
sitter ambulanspersonalen inte i vårdarstolen. Andra tillfällen då personalen väljer att 
sitta någon annanstans än i vårdarstolen kan vara när patienten blir våldsam. Övriga 
situationer kan till exempel vara om patienten har en tolk eller personlig assistent med.  
 
�Det kan vara så att vi har en resursperson med, då sitter den på vårdarstolen och jag 
mittemot, så är det ju om vi har elever med oss också.� 
 
�Det kan vara om vi ska köra psykiskt sjuka, våldsamma, drogpåverkade patienter och 
som jag inte känner mig trygg att sitta nära. Då väljer jag ett annat säte i 
vårdutrymmet, oftast snett bakom patienten.� 
 
Patienterna färdas så gott som alltid på båren. Om de inte befinner sig på båren är det 
frågan om sällsynta undantag och då endast om det bedöms vara rena så kallade �taxi�- 
resor. Alla patienter har midjebälte på sig. Variationen är stor hur man bältar patienterna 
och detta varierar från station till station. Vissa har benremmar och använder dem, andra 
använder dem sällan. Det finns de stationer som inte har benremmar alls på sina bårar. 
Axelremmar finns på alla stationer, men används även de i varierande utsträckning. 
Vårdarna själva uppskattar att patienterna är fullt bältade, det vill säga med både 
axelremmar och midjebälte (= fyrpunktsbälte). Fyrpunktsbälte används vid cirka hälften 
av transporterna. Här inkluderas även de som också använder benremmarna, men 
eftersom alla stationer inte har benremmar så kan inte fullbältning innehålla dessa i 
denna undersökning. Grundinställningen är att patienten ska vara fullt bältad. En del 
patienter kan inte ha fyrpunktsbältet på sig, enligt ambulanspersonalen. Patienten kan 
till exempel på grund av njurstenssmärtor inte ligga still, utan vill röra sig från sida till 
sida. Det finns även de patienter som har sådana ryggsmärtor att de bara kan 
transporteras i ett visst läge. Ambulanspersonalen uppger även att det inte går att utföra 
en EKG-undersökning på ett tillfredställande sätt med axelremmarna fastsatta på 
patienten.  
 
�Får vi en körning där vi ska hämta en patient med diskbråck, så är det ju inte bara att 
säja till honom att �- lägg dig på båren�. Den patienten måste få lägga sig som det 
känns bäst för den, sen får vi anpassa bältningen därefter.� 
 
Ambulanspersonalen upplever även att de nyförlösta mödrarna och deras barn inte är 
fastspända på ett tillfredställande sätt. Endast mamman är fastspänd vid sådana 
tillfällen. Barn upplevs av ambulanspersonalen vara svåra att transportera trafiksäkert i 
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vårdutrymmet. Fem av sex undersökta ambulansstationer har särskilda barnselar där 
vårdaren kan bälta barnet direkt på båren med ett fyrpunktsbälte. Bältningen fungerar 
tillfredställande på barn som väger mellan 4-18 kg. Ambulanspersonalen har blivit 
bättre och bättre på att använda dessa barnselar. Dagens barn upplevs av 
ambulanspersonalen vara vana vid att bli fastspända. Ibland vägrar dock barnet att sitta 
fastspänd och dessa gånger löses situationen så ändamålsenligt som möjligt utifrån 
rådande förutsättningar.  
 
�Varje gång vi får ett larm där det är barn inblandade, så blir det problem. Vi har 
ingen optimal utrustning för att kunna spänna fast dom ordentligt. Ändå har vi det bästa 
som finns att tillgå på marknaden, sägs det.� 
 
Vårdutrymmet  
Ambulanspersonalens säkerhet under transporter påverkas av att de inte är bältade i 
vårdutrymmet. Otillräckligt bältad patient påverkar även personalens egen säkerhet. 
Alla lösa föremål som plockas fram innan avfärd bidrar också till att både personalens 
och patientens säkerhet är hotad. Ambulanspersonalen förbereder sig ofta genom att 
plocka fram nödvändig utrustning som behövs under transporten, just för att slippa 
koppla loss sig. Ambulanspersonalen uttrycker också en upplevelse av osäkerhet av hur 
ambulansen framförs. Ambulansföraren påverkar i högsta grad deras säkerhet i 
vårdutrymmet. Många känner sig otrygga med sina kollegor, när dessa framför 
ambulansen under prio 1 körning. 
 
�Den som sitter och vårdar bak kan ta livet av en person, men den som kör kan ta livet 
av minst tre.� 
 
�Det går att köra relativt fort och ändå ha en jämn hastighet. Planera i förväg.� 
 
Ambulanspersonalen upplever att ju längre transportsträckorna är under 
ambulansuppdraget, desto större är risken att lösa föremål finns i vårdutrymmet. Det 
kan medföra att sprutor, kanyler och glasampuller ligger lösa i vårdutrymmet, vilket kan 
medföra stick- och skärsår vid en kraftig inbromsning eller krock. Den tyngre 
utrustningen som kan skada ambulanspersonalen och patienten vid en krock, 
inbromsning eller avåkning kan vara till exempel Fass, skiftnyckel, stor ficklampa, eller 
�LP12:an�.  
 
�Är vi två i sjukhytten, av någon anledning, så är vi nog inte fastspända någon av oss. 
Då är vi ju två på grund av att patienten kräver det.� 
 
Samma händelser som påverkar ambulanspersonalen påverkar även patienten.  
Skillnaden är den att patienten alltid är bältad på ett eller annat sätt. Däremot är den 
obältade ambulanspersonalen en stor säkerhetsrisk för patienten, men de flesta av 
personalen upplever sig åka framåt och in i mellanväggen eller i �LP12:an� och inte på 
patienten. Det värsta scenariot för patientens del är att vårdtillfället kan upphöra på 
grund av att personalen skadat sig. Patienten kan dock påverkas av personalens slarv när 
de inte bältar patienten med de bälten som finns tillgängliga. 
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�Är vi dåligt fastspända båda två, så skadar vi ju varandra. Vilket inte är patientens fel, 
utan det är mitt ansvar.� 
 
Personalens egna upplevelser av ambulansens vårdutrymme 
Personalen upplever att kommunikationsutrustningen sitter bra placerad. Att det finns 
headset är något som flertalet ansåg vara det allra bästa i vårdutrymmet. Att kunna 
kommunicera med sin kollega under transporten är viktigt och de upplever att 
tryggheten i teamet blir större när den möjligheten finns. I de bilar där det finns 
småväskor för olika ändamål uppsatta på bildörrens insida upplevs detta som positivt, 
för alla når dem. Att det går att dra för dragluckor för förvaringsutrymmen uppe vid 
taklisten upplevs som både bra och säkert. Förvaringsfacken på vårdarstolens högersida 
anser många är bra. Syrgastuben sitter lättåtkomligt till i Mercedesen, men i Volvon är 
den placerad utom räckhåll. Flera av ambulanspersonalen upplever att vårdutrymmet är 
som en jämkning av de önskemål som personalen har på verksamheten. 
 
�Inget är bäst, allt är en enda stor kompromiss.� 
 
Ambulanspersonalen upplever räckvidden som ett genomgående problem i 
vårdutrymmet. Utrustningen som ambulanspersonalen använder till nästan alla 
patienter, nås ej utan att personalen lossar på det egna bilbältet. Utrustning som inte nås 
av många är �LP12:an� och även syrgasen i Volvobilarna. Eftersom räckvidden 
genomgående upplevs som mycket otillfredsställande leder detta till att 
ambulanspersonalen planerar och tar fram �bra att ha� saker innan avfärd, vilket då i sin 
tur leder till att flera lösa framtagna saker finns utspridda i vårdutrymmet, eftersom 
avställningsytorna upplevs som för små.  
 
�Att nå alla saker som man behöver är hopplöst.� 
 
Ambulanspersonalen har önskemål om ett större vårdutrymme, men den nödvändigaste 
utrustningen måste likväl vara lättåtkomlig och vara placerad närmare vårdarens 
sittplats. Utrustningen som används i vårdutrymmet ska även vara mindre till sin storlek 
och mer kompakt. Ambulanspersonalen upplever dagens utrustning som omodern och 
klumpig. Större avställningsytor och en bättre ljudisolering av vårdutrymmet efterfrågas 
också. Ytterligare önskemål är att vårdarstolen skulle kunna vara rörlig och flyttbar, 
både i höjd- och sidled. Personliga inställningar angående ryggstöd och sits skulle vara 
önskvärda. Båren borde också vara höj- och sänkbar samt mer flexibel angående 
lägesändringar.  
 
�Jag skulle vilja ha en reglerbar vårdarstol, jag vill ha möjlighet att kunna ställa in den 
så att den passar både i höjd- och sidled.� 
 
Bilbältet för ambulanspersonalen skulle vara utformat som en sele eller ett 
fyrpunktsbälte, eller ett sorts rullbälte som ökar rörligheten under tranporten. Det borde 
finnas en liten lampa som började lysa i förarhytten som indikerar att vårdaren har 
knäppt upp sitt säkerhetsbälte och sitter lös i vårdutrymmet. Även utrustningen 
avseende radiokommunikationen kunde förbättras. Headsetet som är en länk till föraren 
kan även kopplas till telefonen för vidare länkning till akutmottagningen och läkaren, 
detta är för många en viktig detalj för att arbetet i vårdutrymmet ska kännas tryggt. 
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Förslag på olika trådlösa system som även kan vara kompatibla mot akutmottagningens 
system efterfrågas, både då det gäller EKG-tagning, övervakning och dokumentation. 
Ett �sladdlöst� vårdutrymme är vad personalen önskar sig i framtiden. 
 
�Skulle man få designa sin egen ambulans som man ville ha den, så vore det ju 
optimalt.� 
 
Sammanställning av den öppna frågan 
Skadehändelser 
Tabell 2 Översikt över identifierade kategorier och teman  
Kategorier Teman 

1  Personalens tankar och reflektioner på sin 
arbetssituation 
Personalens insikt och upplevelse av sin 
arbetssituation 
Personalens känsla av vanmakt 

 
Eftertanke, insikt och vanmakt i 
arbetssituationen 
 

Personalen negligerar sin egen utsatthet 2  
Personalen handlar självuppoffrande och 
osjälviskt i vårdsituationen 
Personalens förmåga att fjärma sig från sin 
arbetssituation 

 
Den omedvetna altruistiska handlingen 
 

3  Personalen upplever att patienten är trygg i 
vårdutrymmet Patientens trygghet i vårdutrymmet 
 
 
Tema 1 - Eftertanke, insikt och vanmakt i arbetssituationen 

• Personalens tankar och reflektioner på sin arbetssituation 
• Personalens insikt och upplevelse av sin arbetssituation 
• Personalens känsla av vanmakt 

 
Den upplevda olustkänslan och hjälplösheten beskrivs som störst för personalen när de 
färdas på passagerarsätet i förarhytten, på väg ut på ett ambulansuppdrag. Inte för att de 
upplever sig själva som bättre bilförare, utan det är mer känslan av att inte göra något, 
att inte kunna påverka situationen. Olustkänslan, hjälplösheten och rädslan kan sedan 
påverka ambulanspersonalen i sitt eget beteende i vårdrelationen både i relationen till 
sina medarbetare och till patienterna, till exempel genom att uppvisa frustration. Det 
beskrivs exempelvis så här: 
 
�På väg ut till en olycka började vår bil vobbla och vi var över hela vägen. Jag skrek 
till min kollega styr åt skogen vilket han gjorde. Där var det en skogsväg ja, i alla fall 
ett par hjulspår som vi kom ut i och där tog det stopp. Vi hade en otrolig tur, känslan av 
olust var stor och jag upplevde en stark känsla av hjälplöshet eftersom jag satt bredvid. 
Just att sitta bredvid och inte kunna påverka utgången själv var mycket olustigt. Inte för 
att jag kör bättre, men det är lättare, tror jag, att komma över situationen om man har 
rattat bilen själv. Att händelsen verkligen påverkade mig upptäckte både jag och mina 
kollegor sedan på olycksplatsen. Jag sa fel saker och fick ett utbrott på en kollega. Jag 
var chockad av vad som nästan hänt oss och detta kom ut på olycksplatsen.� 
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Det är inte ovanligt att vårdpersonalen får blåmärken på armar och ben, att de slår sig på 
till exempel �LP12:an�, klämmer fingrarna på båren eller trillar fram mot mellanväggen 
vid inbromsningar. Denna typ av händelser sker men ambulanspersonalen upplever 
detta som sin vardag och accepterar situationen. Händelserna kan illustreras med hjälp 
av följande vårdsituationer: 
 
�Några kollegor kom på en kullerstensgata det regna och stenarna var hur hala som 
helst. Föraren var tvungen att bromsa och vårdaren som just då stod upp i ambulansen 
för att nå något tappade fotfästet när bilen bromsa och flög in i väggen och �LP-12 
an�. Han fick blåmärken, rev upp benet, bröt näsan och fick en hjärnskakning.� 
 
�Något otäckt som hänt som gjorde mig lite skärrad var att i samband med att jag 
lutade mig framåt för att göra en sak, så lossnade vårdarstolens fästen och jag flög 
handlöst framåt och slog i golvet. Jag hann ta emot mig med händerna så skadan blev 
inte så stor, något blåmärke kanske. Känslan kom väl inte direkt, men efteråt kan man 
nog säga att jag var chockad. Situationen är ju egentligen helt osannolik, att stolen 
skulle lossna! Hade det varit en krock och inte en inbromsning. Hade ni nog intervjuat 
någon annan nu. Man kollar bilen varje dag, att alla grejer finns och fungerar. Men 
vem kollar att stolen sitter fast, det är ingen rutin hos oss i alla fall.� 
 
Tema 2 - Den omedvetna altruistiska handlingen 

• Personalen negligerar sin egen utsatthet 
• Personalen handlar självuppoffrande och osjälviskt i vårdsituationen 
• Personalens förmåga att fjärma sig från sin arbetssituation 

 
Ambulanspersonalens agerande initialt i omhändertagandet av patienten kan ses i 
analysen som en altruistisk handling, då ambulanspersonalen sätter sin egen säkerhet åt 
sidan utan att tänka på vilka följderna blir både för dem själva och för patienten. 
Nedanstående exempel visar på detta: 
 
�På prio 1 körningar är jag oftast stående helt lös i vårdutrymmet. Jag far runt mellan 
väggarna och jag slår mig på båren, dörren och så är golvet ojämnt så jag har alltid 
rejäla blåmärken efter dessa resor. Jag är ju så liten så jag har inte kraften att stå still 
när det kränger där bak och jag har ingen räckvidd, så jag kan inte hålla mig i 
väggarna heller. Man tänker inte på faran i akuta lägen, utan man är helt fokuserad på 
patienten.� 
 
�Man tänker inte när det går lite fortare, för då är man oftast så fokuserad på patienten 
så den egna säkerheten existerar inte i ens tankevärld.� 

 
När patienten är omhändertagen och överlämnad till akutmottagningens personal, då 
först reflekterar ambulanspersonalen över händelseförloppet under transporten in till 
sjukhuset.  
 
��det är klart att man tänker på vad som kan hända och att det faktiskt händer saker, 
men samtidigt inte någonting som man tänker på hela tiden skulle man tänka på det 
hela tiden, så skulle man nog inte orka arbeta kvar inom ambulansen.� 
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Ambulanspersonalen upplever rädsla och otrygghet under snabba transporter, men 
tillåter inte sig själva att känna efter, utan har fokus helt på patienten. Så fort de 
överlämnat patienten till personalen på sjukhuset, då infinner sig tillfredställelsen 
eftersom teamet gjort en insats, och allt gått bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. De gånger 
när det inte gått bra har ambulanspersonalen uttryckt svårigheten i att acceptera sin egen 
chock och reaktion på det inträffade, de har inte tillåtit sig att känna efter. Nedanstående 
exempel visar på detta: 
 
��efteråt hade jag svårt att acceptera att jag blev chockad, jag tyckte nog att jag 
kände mig vältränad och beredd på det mesta.� 
 
Det förekommer att händelser bagatelliserats för att på så sätt bli lättare att hantera. Det 
kan ses i följande exempel:  
 
��jag flög fram och körde huvudet rätt igenom luckan fram mot förarhytten, men 
fastnade med axlarna. Jag reflekterade aldrig över att jag kunnat bryta nacken av mig, 
om inte luckan funnits. Det hände, sedan var det inte mer med det.� 
 
�Jag satt en gång och höll på att koppla upp en patient. Helt plötsligt satt jag smetad i 
mellanväggen. Jag var obältad och helt oförberedd, man väger 0 kg när det bär i väg 
från stolen, men minst 200 kg när man slår i mellanväggen. Jag skadade mig inte 
allvarligt, men några blåmärken blev det. Det är inget att fästa sig vid för blåmärken 
det får man titt som tätt i det här jobbet.� 
 
Vid de tillfällen som personskador inträffat på personalen har de varit obältade i 
vårdutrymmet. Patienten har haft ett stort vårdbehov och ambulanspersonalen upplever 
att de inte kunnat tillfredställa detta behov optimalt, utan att själva vara obältade under 
transporten. 
 
Tema 3 � Patientens trygghet i vårdutrymmet 

• Personalen upplever att patienten är trygg i vårdutrymmet. 
 
Patienterna klarar sig nästan alltid bra under ambulanstransporterna. Vid de 
skadetillfällen som inträffat har patienterna knappt förstått vad som hänt och endast 
någon enda har blivit skadad, men då inte allvarligt. Något som vårdarna däremot 
påtalar är att det är lätt att klämma patienternas händer och fingrar på båren. Det har 
även hänt några gånger att båren kommit fel på bårsläden och snurrat runt med patienten 
på båren vilket då har lett till att patienten har hamnat upp och ner med huvudet mot 
marken, hängandes i bältet. En vårdare berättade hur en sådan situation uppstod: 
 
��patienten välte från bårsläden som stod snett med hjulen. Patienten hängde i bältet 
och slog i backen. Vi var väldigt försiktiga när vi lyfte patienten på båren och när vi 
bar, eftersom patienten hade värk i hela kroppen. Patienten åkte upp och ner inför de 
anhöriga, det var fruktansvärt! Patienten fick skrapsår, men var annars OK! I 
vårdutrymmet har det aldrig, vad jag varit med om, skett något som skadat patienten.� 
 
Föregående exempel visar att den skaderisk som patienten är utsatt för rör mer skador 
som uppkommit vid i och urlastning av patienten. 
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��jag upplever att patienterna är väldigt bra skyddade, de ligger säkert på båren och 
dom åker med ryggen emot mötande trafik. Alla prio 1-transporter genererar ett visst 
skakande och krängande, men patienterna uttrycker ofta att de känt sig trygga under 
resan�en kompis till mig berättade att de körde in i en annan bil i en korsning och han 
som vårdade skadade sig i rygg och nacke, eftersom han var obältad och for fram i 
smällen. Patienten som satt ordentligt bältad på båren och dessutom hade ryggen mot 
färdriktningen märkte knappt av det som hände, han var enbart nyfiken och ville veta 
vad som hade hänt.� 

 
Ovanstående beskrivning är ett exempel på hur ambulanspersonalen upplever att 
patienten är säker och trygg i vårdutrymmet. Vårdarna upplever att patienten som 
befinner sig i vårdutrymmet alltid är bältad och trygg.  
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Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur ambulanspersonalen upplever sin egen 
och patientens säkerhet i vårdutrymmet i vägburna ambulanser. För att undersöka dessa 
upplevelser gjordes intervjuer efter en intervjuguide inkluderande bakgrundsvariabler, 
fyra semistrukturerade frågeområden, samt en öppen fråga. Svaren på de 
semistrukturerade frågorna sammanställdes. Den öppna frågan analyserades med hjälp 
av en innehållsanalys med en manifest del som övergick till en latent del. 
Sammanställningen och analysarbetet pågick under hela datainsamlingsperioden, men 
arbetet intensifierades när all data fanns tillgänglig. Processen var tidskrävande. Den 
manifesta delen framkom tydligt i textmassan utifrån syftet och frågeställningarna. Den 
latenta delen krävde materialinsikt och eftertanke. Vi anser att vi har fått våra 
frågeställningar besvarade, utifrån syftet med studien.  
 
Relevant data har framkommit som verksamheten kan ta tillvara efter sin förmåga och 
vilja att förändra. Enligt vår mening svarar detta tillvägagångssätt och valda metod väl 
upp mot förväntningarna för framtagning av tillförlitliga data. Ambulanspersonal som 
ingått i studien har lång erfarenhet av arbete i vårdutrymmet i vägburna ambulanser. Vi 
bedömer därmed att denna personal kunnat bidra med att ge en god inblick i 
problemområdet. Resultatet visar att personalen inte använder bilbältet i den 
utsträckningen som de borde och har önskemål om vid arbete i vårdutrymmet. Den 
fysiska arbetsmiljön och patientens kliniska tillstånd är helt avgörande för om 
ambulanspersonalen använder sig av tillgängliga bilbälten eller inte. Personalen sätter 
sin egen säkerhet åt sidan och fokuserar helt på patienten och dennes behov. Personalen 
upplever att patienterna är trygga i vårdutrymmet. 
 
Metoddiskussion 
För att kunna nå vårt mål genomfördes intervjuer. Denscombe (2000) menar att 
intervjun som metod är lämplig när forskarna efterfrågar data baserade på emotioner, 
erfarenheter och känslor. Ytterligare en anledning att välja intervjuer är att undersöka 
data baserad på priviligerad information, det vill säga information från personer i 
verkligheten som besitter specifika kunskaper inom området som andra saknar. Valet 
blev därför att genomföra intervjuerna med en kvalitativ ansats, då syftet var att 
undersöka varje enskild respondents personliga och arbetsmässiga erfarenhet med 
avseende på säkerheten i vårdutrymmet under transport i en vägburen ambulans. Den 
avgörande faktorn för vårt urval av respondenter var den tidsbegränsning som fanns för 
vår studie. Detta medförde ett urval som baserades på tillgänglighet i empirin, i vårt fall 
en villig verksamhet (ambulansen) och frivilliga personer (ambulanspersonal).  
 
För att få ett strategiskt urval av respondenter gjordes urvalet med hjälp av ett 
bekvämlighetsurval. Denna metod är vanlig och praktisk för att möjliggöra ett 
strategiskt urval. Urvalet innebär att man tillfrågar de personer som finns tillgängliga 
om deltagande. Urvalet skall ge variation så personer valdes ut, med olika kön och med 
varierande ålder, längd, utbildning och yrkeserfarenhet samt deras intresse och 
möjlighet att delta i studien. I kvalitativa studier är det önskvärt att få en så stor 
variation som möjligt och de strategiska urvalen garanterar nära nog variation i urvalet 
(Trost, 2005).  
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Den semistrukturerade intervjun, utformades med syftet att hålla en aktiv och öppen 
dialog mellan respondenten och intervjuaren i likhet med ett vanligt samtal. Detta skulle 
enligt vår mening ge respondenterna stor frihet att kunna uttrycka sina åsikter och 
upplevelser och därmed kunde vi nå vårt mål, att tillhandahålla den information vi 
efterfrågade och även få svar på våra frågeställningar (Holme & Solvang, 1997). Frågor 
ställdes utifrån övergripande teman. Intervjuaren i en semistrukturerad intervju har 
kontroll över diskussionen med hjälp av en i förväg utformad semistrukturerad 
intervjuguide (Deacon, Pickering, Golding & Murdock, 1999). Lindof (1995) beskriver 
detta tillvägagångssätt som ett �samtal med syfte�, där syftet är att få fram relevant 
information för ett på respondenterna bekvämt och avslappnat sätt. 
  
Det är av stor betydelse att under intervjun ställa frågor som är lättförståliga och 
begripliga för respondenten. I enlighet med detta resonemang är mindre strukturerade 
intervjuguider att föredra då dessa möjliggör för intervjuaren att omformulera och 
förklara sina frågeställningar i den händelse att inte respondenten förstår (Bengtsson, 
1998).  
 
Kvalitativa intervjuer kan innebära ett integritetsintrång som kan upplevas negativt av 
respondenterna, om de har tidigare erfarenheter av en aktuell händelse och om den 
upplevts som negativ. Detta kunde i studien uppvägas av att de med egna ord fick 
berätta om sina upplevelser för två oberoende personer som besitter medicinska 
kunskaper och är väl förtrogna med verksamheten (Downe-Wambolt, 1992). Vår 
intervjuteknik utvecklades under arbetets gång vilket medförde att kvaliteten i 
intervjuerna förbättrades efter hand. Vi uppmärksammade att efter några intervjuer blev 
vi mer avslappnade och vana, vilket bland annat resulterade i att vi såg nya 
infallsvinklar och ställde fler följdfrågor. Vi upplevde att vårt avslappnade och säkrare 
sätt bidrog till att respondenterna kände ett större förtroende för oss och därför började 
prata mer fritt. 
 
Intervju förefaller som metod vara det bästa alternativet i denna studie. Några 
respondenter talade länge och mycket, där blev det ibland nödvändigt att leda dem 
tillbaka till ämnet igen. Ytterligare några talade kortfattat och där behövdes det 
följdfrågor för att få mer uttömmande svar. Andra hade mer svårt att öppna sig och 
berätta om sina erfarenheter medan somliga var mer öppna än andra och berättade mer 
om sina känslor och upplevelser. De första tio minuterna kunde en viss nervositet och 
osäkerhet märkas hos några av respondenterna, men då lugnet så småningom infann sig 
flöt berättelserna på bra, enligt vårt tycke. Inte bara det sagda ordet är viktigt, utan även 
det respondenterna förmedlar i kroppsspråk och mimik (Watson, 1985). Det var 
däremot svårt att förmedla detta i själva resultatdelen. Oavsett förmåga till introspektion 
var de mera känslomässiga upplevelserna svårare för respondenterna att beskriva än de 
rent tekniska och sakliga frågorna.  
 
En reflektion var att kunskaperna om kvalitativa intervjumetoder hade kunnat vara 
bättre hos oss som uppsatsförfattare redan från början. Eftersom vi var oerfarna av 
intervjusituationer upplevde vi det positivt att vi båda deltog vid varje intervju för att 
kunna stödja varandra och ställa kompletterande frågor under intervjuns gång. Inte 
heller någon av respondenterna kände det obehagligt eller hotfullt genom att vi som 
uppsatsförfattare befann oss i överläge till antalet. 
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En avgörande fråga för att åstadkomma validitet är enligt Graneheim och Lundman 
(2004) att välja de mest passande meningsbärande enheterna. Genom att i 
metodbeskrivningen illustrera processen och arbetet med analysen i den öppna frågan, 
kan läsaren på ett tydligt och överskådligt sätt följa själva analysprocessen. I 
tabellformat underlättar det för läsaren att bedöma trovärdigheten i resultatet. Exempel 
ur analysprocessens olika faser återfinns i tabell 1. I föreliggande studie har också ett 
antal respondenter citerats där förhoppningen varit att fördjupa och belysa förståelsen 
för resultatets innebörd.  
 
Vi anser att vi i denna studie har lyckats undersöka vad vi avsåg att undersöka, vilket 
ger studien en hög validitet. Genom att förbereda intervjuerna samt att ha en relevant 
och genomarbetad intervjuguide och därmed få en mer strukturerad intervju har vi ökat 
studiens reliabilitet. Studiens reliabilitet har ytterligare förstärkts genom att 
ambulanspersonalens upplevelser skildrats på ett trovärdigt sätt (Trost, 1997; Patel & 
Davidsson, 2003). Det är möjligt att den manifesta delen i analysprocessen av den 
öppna frågan skulle bli densamma om studien skulle upprepas av någon annan. Det är 
troligen i analysens latenta del som skillnaderna skulle kunna bli mer framträdande vid 
en upprepning av studien, då det är människors tankar, känslor och uppfattningar som 
undersöks (Downe-Wambolt, 1992;  Trost, 1997; Graneheim & Lundman, 2004). 
 
Enligt (Kvale, 1997) är antalet respondenter i en kvalitativ studie inte avgörande för 
resultatet, vilket kan tolkas så att en upplevelse tillmäts samma betydelse oavsett om 
den förmedlas av en eller flera personer. Någonstans mellan tjugo-trettio intervjuer går 
en psykologisk gräns för vad man som uppsatsförfattare klarar av att genomföra. Om 
intervjuerna är för många blir analysen lätt ytlig och därmed faller ett av motiven med 
att genomföra kvalitativa intervjuer (Repstad, 1999).  
 
Resultatdiskussion 
Vi har inte funnit någon studie som beskriver ambulanspersonalens upplevelser av sin 
egen och patientens säkerhet i vårdutrymmet i en vägburen ambulans. Vi valde som en 
del i ett större forskningsprojekt att belysa denna del. Frågeställningarna i samband med 
syftet, att beskriva personalens upplevelser har väl presenterats i resultatet. Frågorna 
som vi genom denna studie fått besvarade var: 1) Hur upplever personalen patientens 
säkerhet i vårdutrymmet under transport? 2) Hur upplever personalen sin egen säkerhet i 
vårdutrymmet under transport? och 3) Vad i vårdutrymmet påverkar säkerheten? 
 
Ambulanspersonalens vanligaste arbetsuppgift var att vårda patienten, vilket beskrevs 
som svårt i vissa situationer. Ambulanspersonalen upplevde att de inte kunde vårda 
patienten optimalt med bilbältet på. Liknande resultat har framkommit i flera andra 
studier (Becker et al., 2003; Larmon et al., 1993; Maguire et al., 2005; Proudfoot, 
2005). Vår studie visar att en vanlig orsak till låg eller ingen bilbältesanvändning var att 
personalen upplevde bilbältet som inskränkande på deras rörelsefrihet vilket därmed 
försvårade det akuta arbetet med patienten under transport. Utrustningens placering 
upplevdes i dessa studier vara ett stort hinder i arbetet. 
 
Vårt resultat visar på brister i vårdutrymmets inredning. Fastspänd med säkerhetsbälte i 
vårdarstolen hade personalen svårt att nå och/eller undersöka hela patienten, det fanns 
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till exempel ingen möjlighet att assistera andningen eller att optimalt hålla fri luftväg på 
patienten då personalen var fastspänd med bilbältet.  
 
Ambulansens vårdutrymme är ett område förenat med ett antal risker och riskmoment. 
Lösa föremål och personer, till exempel medicinsk utrustning, obältad 
ambulanspersonal och så vidare kunde utgöra en förhöjd risk för personal- och 
patientskador vid en olycka. Utrustning som inte var fastspänd i ambulansen kunde bli 
en potentiell missil om ambulansföraren tvingades göra en hastig inbromsning (Erich, 
2003).  
 
I vår studie fann vi även brister i utrustningen och dess placering. Utrustningen var tung 
och otymplig samt placerad på ett sådant sätt att ambulanspersonalen fick problem med 
att nå den när de var fastspända. All utrustning som normalt används i ambulansen 
skall, i alla lägen, sitta fast på ett sådant sätt att ingen riskerar att skada sig på den i 
händelse av en olycka. Fastsättningen av utrustningen skall enligt standarden SS-EN 
1789:2007 (2007) vara dimensionerad för att klara en påfrestning av 10G 
(accelerationskraft) i alla riktningar, det vill säga, även om ambulansen blir påkörd 
bakifrån och slår runt. Efter att ha varit utsatt för 10G får inte bår eller patient ha flyttat 
sig mer än femton centimeter från ursprungligt läge, vilket borde kräva både 
axelremmar och benrem. 1G på en kropp är ekvivalent med kroppens tyngdkraft (mg) 
och därav blir 10G dess tyngdkraft multiplicerat med tio.  
 
Enligt Erich (2003) borde vägburna ambulanser kunna jämställas säkerhetsmässigt med 
ambulanshelikoptrar. I ambulanshelikoptrarna utrustas personalen med hjälm, 
fyrpunktsbälte och där behöver personalen inte lösgöra sig och resa sig upp för att nå 
erforderlig utrustning eller nå patienten. Allting är kompakt. Erich menar också att man 
bara skulle behöva ta av rotorbladen och sätta hjul på helikoptern för att få den 
säkerheten som vi eftersträvar i de vägburna ambulanserna.        
 
Ambulanspersonalen i ambulansen är utsatta för risker under transporten. Den egna 
säkerheten sätts inte i första hand, utan patienten är den person som sätts i fokus 
(Lundälv, 2005). Det latenta innehållet i intervjuerna kom att framstå som essensen av 
ambulanspersonalens upplevelser av de skadehändelser som de varit med om. I den 
öppna delen av intervjun framkom ambulanspersonalens upplevelse av eftertanke, insikt 
och vanmakt i arbetssituationen som ett av tre teman. Theorell (2003) menar att förlorad 
kontroll över sin situation är en av de främsta orsakerna till att en individ upplever en 
känsla av stress och vanmakt. Den omedvetna altruistiska handlingen som 
ambulanspersonalen utför framträdde också som ett eget tema. Altruism, osjälviskhet, 
betecknar viljan att hjälpa andra och där hjälparen inte har något egenintresse. Lundälv 
(2005) beskriver vidare ambulanspersonalen som de sårbara hjälparna som utgör en 
altruistisk handling. Vi kunde i vår studie identifiera samma handlingsmönster hos den 
undersökta personalen. Ambulanspersonalen satte sin egen säkerhet åt sidan för att helt 
och fullt fokusera på patienten. Det tredje och sista temat som framträdde var 
ambulanspersonalens upplevelse av patientens trygghet i vårdutrymmet. De flesta 
respondenter hade liten eller ingen erfarenhet av att någon patient skadats i 
vårdutrymmet. Däremot upplevde de att det fanns skaderisker i samband med in- och 
urlastning av patienter.  
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Vår studie visade även att ambulanspersonalen upplevde att de inte kunde utföra sitt 
arbete på ett trafiksäkert sätt, vilket skapade oro och vissa upplevde sin arbetssituation 
som otrygg. Detta påverkades ytterligare beroende på ambulansförarens körstil och 
framförande av ambulansen. Ambulanspersonalen var inte förskonad från olyckor. 
Blåljus och sirener utgjorde inget skydd och heller ingen garanti mot våldsamma 
krascher. Något krav på obligatorisk utbildning för utryckningsförare fanns inte. Vissa 
landsting har egna ambulansförarutbildningar, men dess innehåll och omfattning 
varierar mellan landstingen. Det finns inga nationella myndighetskrav på att framföra ett 
utryckningsfordon i Sverige. I praktiken kan man framföra en ambulans och bryta mot 
alla trafikregler med ett B-körkort. Årligen förekommer olyckor med utryckningsfordon 
inblandade (Engle, 2006; Vägverket, 2006).  
 
Inom ramen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet som ska finnas på alla arbetsplatser 
är arbetsgivaren skyldig att kartlägga, bedöma och åtgärda risker. Rutiner ska finnas för 
personalens säkerhet och olyckor som medför svårare personskada ska anmälas till 
Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren är skyldig enligt föreskrifter och systematiskt 
arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverketsförfattningssamling [AFS] 2001:1, AFS 2003:4) 
att tillhandahålla en arbetsmiljöpolicy för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.  
                                                                                                                                                                           
Resultatets betydelse 
Arbetet kan ligga till grund för att få en uppfattning om hur ambulanspersonalen 
upplever sin och patientens säkerhet i vårdutrymmet. Ambulansverksamheten och andra 
intressenter kan nyttja denna kunskap i sitt arbete med att utveckla säkerheten i 
ambulansernas vårdutrymme. Studiens resultat kan öka förståelsen för problematiken 
som finns med att arbeta i vårdutrymmet på ett för personalen säkert sätt.  
 
Förslag till fortsatt forskning 
Fortsatta studier inom detta problemområde skulle vara önskvärda för att klargöra hur 
ambulanspersonalen upplever samt vill förändra sin arbetssituation. Att undersöka 
möjligheterna till att utveckla en ny form av bilbälte skulle vara önskvärd, för att inte 
säga nödvändigt. Att undersöka med avseende på ambulanspersonalens upplevelser 
skulle kunna vidga verksamhetens möjligheter att ta till vara på personalens egna idéer 
och inneboende resurser. I samverkan med ambulanspersonal, tillverkare och forskare 
inom området vidareutveckla vårdutrymmets lämplighet för att utföra god övervakning 
och vård av patienter under trafiksäkra former. 
 
Enligt Lundälv (2006a) finns en ovilja och ett motstånd mot att utreda olyckor där 
utryckningsfordon varit inblandade. En nationell databas, där ambulanser och andra 
utryckningsfordons olycksinblandning kan studeras och analyseras måste ordnas. Hur 
många ambulanser som faktiskt är med om olyckor vet ingen med säkerhet idag. Få 
ambulansolyckor anmäls till Socialstyrelsen, som har tillsyn över Hälso- och 
sjukvården.  
 
Vi föreslår en fortsatt forskning om ambulansolyckors händelseförlopp och möjligheter 
att minska olycksrisken i samband med ambulanstransporter. 
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Intervjuguide     
   
 
A. Bakgrundsvariabler 
 

1. Ålder 
2. Kön 
3. Längd 
4. Vikt 
5. Antal tjänsteår 
6. Station 
7. Utbildning 
8. Nuvarande befattning 
9. Tjänstgöringsgrad 

 
B. Allmänt i ambulans 
 

1. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter i ambulansen? 
2. Vad är de vanligaste åtgärderna i ambulansen? 
3. Vad är den vanligaste utrustningen som Du använder i 

ambulansen? 
 
C. Användning av bilbälte 
 

1. I vilka situationer använder Du respektive använder Du inte 
bilbälte i ambulansen? 

2. Hur ofta använder Du bilbältet i ambulansen? 
3. Upplever Du att det finns några hinder för användandet av bilbältet 

i ambulansen? 
4. Sitter Du alltid på vårdarplatsen, när Du vårdar patienten? 
5. Hur färdas patienten, på bår eller på sittplats?  
6. Hur är patienten bältad på bår respektive sittplats? 
7. Hur är barn bältade? 

 
D. Skadehändelser 
 

Berätta om Din erfarenhet av skadehändelser i samband med 
ambulanstransporter. 

 
E. Vårdutrymmet 
 

1. Vad i vårdutrymmet påverkar din egen säkerhet under transport? 
(t.ex. kraftig inbromsning, kraftig sväng etc.)  

2. Vad i vårdutrymmet påverkar patientens säkerhet under transport? 
(t.ex. kraftig inbromsning, kraftig sväng etc.)  

Bilaga 1 



 

 

F. Avslutande frågor 
 

1. Vad tycker Du fungerar bäst under arbetet i vårdutrymmet i 
ambulansen? 

2. Vad tycker du fungerar sämst under arbetet i vårdutrymmet i 
ambulansen? 

3. Nämn tre saker som Du skulle vilja ändra på i ambulansens 
vårdutrymme. 
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Bästa medarbetare 
 
Du tillfrågas härmed om du vill delta i en studie gällande trafiksäker transport i 
vägburna ambulanser. Flera studier beskriver problemet med att använda bilbälte i 
vårdutrymmet bland annat därför att rörligheten för Dig som ambulanspersonal upplevs 
som begränsad och detta medför svårigheter att övervaka och vårda patienten. För att få 
en ökad förståelse och kunskap om hur Du upplever patientens och Din egen säkerhet i 
vårdutrymmet i ambulansen, planerar vi att genomföra en studie där vi samlar in 
information genom intervjuer med ambulanspersonal från olika ambulansstationer i 
Värmland. Studien kan belysa behovet av en ändrad arbetsmiljö för ambulanspersonalen 
vilket i sin tur kan leda fram till utvecklandet av nya ambulanser, ny standard och nytt 
utförande av vårdutrymmet i ambulanserna. Detta för att bättre tillmötesgå patientens 
och Din egen säkerhet. 
 
Vi som kommer att göra denna studie är två studenter som läser 
specialistvidareutbildningen till ambulanssjuksköterska vid Karlstads universitet. En av 
oss kommer att genomföra intervjun i ambulansens vårdutrymme. Du kommer inte att 
spelas in på band, utan anteckningar förs under intervjuns gång. Intervjun beräknas ta 
cirka 30-45 minuter. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst under studien 
avbrytas. Materialet behandlas konfidentiellt och kommer att bearbetas och presenteras 
så att ingen person ska kunna kännas igen. Allt material kommer att förvaras på ett 
sådant sätt att ingen obehörig kan få tillgång till materialet 
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ingela.c.eriksson@liv.se cinaw@telia.com     kerstin.petzall@kau.se 
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Godkännande 
 
Jag har fått information om studien och är villig att delta i en intervju om hur jag 
upplever trafiksäkerheten i samband med arbetet i vårdutrymmet i vägburen ambulans. 
 
Jag är medveten om att deltagandet i studien är frivilligt och att jag när som helst och 
utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 
 
 
 
 
 
Ort och datum ��������������������� 
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Till stationschefen 
 
Vid Karlstads Universitet bedrivs ett forskningsprojekt med namnet �Trafiksäker 
transport och vård av patient i ambulans�. Denna studie är en delstudie i ett större 
forskningsprojekt. Syftet med denna delstudie är att undersöka ambulanspersonalens 
upplevelser av trafiksäker transport i vägburna ambulanser. Flera studier belyser 
problemet med användandet av bilbälte i vårdutrymmet. Orsakerna kan vara flera men 
många upplever att de inte kan övervaka och vårda patienterna på ett tillfredställande 
sätt med bilbältet på. Personal som arbetar i vårdutrymmet och speciellt obältad 
befinner sig i en mycket utsatt situation. Under transport löper de en större risk för att 
skadas i samband med kollision. 
 
Vi är två studenter som läser specialistvidareutbildningen till ambulanssjuksköterska 
och i samband med att vi skriver vår magisteruppsats, som ingår i detta 
forskningsprojekt, planerar vi att utföra intervjuer med ambulanssjuksköterskor och 
ambulanssjukvårdare angående deras upplevelser av patientens och sin egen säkerhet i 
vårdutrymmet i vägburna ambulanser. Studien kan belysa behovet av en ändrad 
arbetsmiljö för ambulanspersonalen vilket i sin tur kan leda fram till utvecklandet av 
nya ambulanser, ny standard och nytt utförande av vårdutrymmet i ambulanserna. Detta 
för att bättre tillmötesgå patientens och personalens säkerhet. 
 
För att få en ökad förståelse och kunskap om hur personalen upplever sin egen och 
patientens säkerhet i vårdutrymmet planeras en studie där 15-20 ambulanspersonal från 
3-5 ambulansstationer i Värmland intervjuas. Intervjuerna kommer att genomföras i 
vårdutrymmet, de kommer inte att spelas in på band utan anteckningar förs. Varje 
intervju beräknas ta cirka 30-45 minuter. Samtliga intervjuer beräknas vara klara under 
första kvartalet av 2007 och hela studien i juni 2007. Vi kommer att höra av oss per 
telefon till Er eftersom vi behöver Er hjälp med urvalet av berörd personal.  
 
Finns några oklarheter eller frågor så tag gärna kontakt med någon av oss.  
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Akutmottagningen/CSK Kir.K-skoga/Amb.Kr-hamn   Karlstads Universitet 
ingela.c.eriksson@liv.se cinaw@telia.com     kerstin.petzall@kau.se 
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