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SAMMANFATTNING  

 

Ambulanssjukvården är idag en högteknologisk del av den svenska vårdkedjan där 

patienten ska förväntas möta samma vårdkvalité som i den övriga vården. Ambulansen är 

utformad till ett vårdrum där patienten ska kunna vårdas, behandlas och transporteras till 

sjukhus på ett säkert sätt. Prioritet-1 transport innebär att ambulansen med siren och/eller 

blåljus påkallar fri väg för att snabbt kunna ta sig till skadeplats och patient, eller snabbt 

kunna transportera patient till sjukhus. Dessa transporter innebär att ambulansen framförs i 

hastigheter över rådande hastighetsbestämmelser, och utgör en trafiksäkerhetsrisk för både 

omgivning, personal i ambulansen och patienten.  

Tidigare forskning har visat att majoriteten av ambulansrelaterade olyckor uppkommer 

under prioritet-1 transporter. Samtidigt som det innebär en flerfaldigt förhöjd risk för 

skador med dödlig utgång för personalen i vårdutrymmet vid dessa olyckor jämfört med 

personal i förarhytten. Detta förklaras av ambulansens design och tekniska utformning 

samt låg grad av bältesanvändning hos vårdande ambulanspersonal. Ambulanspersonalen 

har beskrivit att de vid omhändertagandet av den kritiskt sjuke patienten behöver vara 

obältade under transporten för att utföra avancerad och livsuppehållande behandling under 

transport. Att transportera patienter är en av de huvudsakliga uppgifterna i dagens 

ambulanssjukvård, och i ambulanssjuksköterskans kompetensbeskrivning beskrivs att 

denne ska kunna transportera patienten på ett patient- och trafiksäkert sätt.  

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors bedömning av trafiksäkerheten i 

ambulansens vårdutrymme under prioritet-1 transport till sjukhus.  

En webenkät utformades för att undersöka sjuksköterskors bedömning av tre identifierade 

trafiksäkerhetsrisker i vårdutrymmet, den obältade vårdaren, den obältade patienten samt 

förekomsten av lösa föremål.  

Resultatet visade en låg bältesanvändning för vårdande sjuksköterska under transport, en 

hög bältesanvändning för patienten samt en hög förekomst av lösa föremål i vårdutrymmet. 

Sjuksköterskans utbildning påverkade inte bältesanvändningen för vårdaren, 

bältesanvändningen för patienten eller förekomsten av lösa föremål. Dock visade resultatet 

att specialistsjuksköterskorna inom ambulanssjukvård, bedömde trafiksäkerhetsrisken 

högre för patienten vid de tillfällen då vårdaren var obältad, än de grundutbildade 

sjuksköterskorna. Vidare ansåg flera av respondenterna att tidsintervallet då hen var 

obältad och förekomst av lösa föremål utgjorde en högre risk för vårdande sjuksköterska 

än för patienten.  

Det var författarnas slutsats att prioritet-1 transporter med ambulans framförs i höga 

hastigheter, detta med ökad skade-och mortalitetsrisk för ambulanspersonal och patient vid 

en eventuell kollision. En markant lägre bältesanvändning hos ambulanspersonalen i 

vårdutrymmet jämfört med nationell data av civila bilister i Sverige, samt av 

ambulanspersonalen upplevd dålig fordonsdesign med lösa föremål som följd ökar 

skaderisken ytterligare. Ambulanspersonalen saknar kunskap kring de risker det innebär att 

färdas obältad i ett fordon, samt kunskap kring de skador lösa föremål kan åstadkomma vid 

eventuell skadehändelse med involverad ambulans. Vårdmiljön i ambulansen har stor 

förbättringspotential, där design och utformning kan minska behovet av vårdarens rörlighet 

och förekomsten av lösa föremål. Kunskap kring trafiksäkerhet och dess betydelse för 

patient och vårdare behöver ökas hos den operativa ambulanspersonalen. 

Nyckelord: prehospital, trafiksäkerhet, utryckningskörning, bältesanvändning, lösa föremål  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Ambulance care is today an advanced medical instance of the Swedish care system, where 

patients can expect to meet the same quality of care as in any other care institution. The 

ambulance is designed to be used as a room for care where the patient can be safely treated 

and transported to hospitals in a safe way. Priority-1 transport means that the ambulance 

with the siren and/or lights, demands free access on the road, to quickly get to the patient, 

or to quickly transport the patient to the hospital. These transports mean that the ambulance 

drives at speeds that exceeds speed limits, and poses a road safety hazard to both the 

environment, ambulance staff and the patient.  

Previous research has shown that the majority of ambulance-related accidents occur under 

priority-1 transports. At the same time as it involves a multiple increased risk of fatal 

injury for the personnel in the care space. This is explained by the ambulance's technical 

design and low proportion of belt use in ambulance staff. Ambulance staff have described 

that when handling the severely ill patient, they need to be unbelted during transportation 

to perform advanced and life-saving treatment during transportation. The patient transport 

to, or between hospitals is one of the main tasks in today's ambulance care, and in the 

ambulance nurse's competence description it is described that the ambulance nurse should 

be capable of transporting the patient in a patient-and road safe way.  

 

The purpose of the study was to describe the nurse's assessment of road safety in the 

ambulance care area, under priority-1 transport to hospitals. 

 

A web survey was designed to investigate the nurse's assessment of three identified road 

safety risks in the care area, the unbelted care provider, the unbelted patient and the 

presence of loose objects.  

 

The result showed a low belt usage for the staff during transport, a high belt use for the 

patient and a high incidence of loose items in the care space. The nurses level of education 

did not affect the use of seat belts for the nurses, seat belt use or the occurrence of loose 

objects. However, the result of the fact that the ambulance nurse compared with the 

undergraduate nurse assessed the road safety risk higher for the patient on occasions when 

the caretaker was unbelted. It was significantly more common that the nurse considered the 

time interval when he or she was unbelted as a risk for him/ herself, and the loose objects 

occur to be posed a higher risk to the caregiver than to the patient.  

 

It was the authors' conclusion that priority 1 transports with ambulances are performed at 

high speeds, whit increased injury and mortality risk for ambulance staff and patient in a 

possible collision. A significantly lower seat belt use of ambulance staff in the care space 

compared to national data of civilian drivers in Sweden, as well as the ambulance staff's 

experience of poor vehicle design with loose items as a consequence, increases the risk of 

injury further. The care space in the ambulance has great potential for design improvments 

which can reduce ambulance nurses need of mobility and the presence of loose objects. 

Knowledge of traffic safety and its importance for patients and care givers, needs to be 

increased in the operational ambulance personnel. 

 

Keywords: prehospital, traffic safety, emergency driving, seat belt use, loose objects 
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INLEDNING 

 

I Sverige omkom 259 personer år 2015 i trafiken och 5006 personer blev allvarligt skadade 

(Transportstyrelsen, 2017).  En viktig säkerhet som finns i en bil är bilbältet. Genom att 

använda bilbältet så minskas risken för att dödas eller bli allvarligt skadad med cirka 50 till 

70 procent vid en olycka (Trafikverket, 2015).  Vid en kollision eller kraftig inbromsning 

riskerar passagerare att träffas av lösa föremål om dessa inte är korrekt säkrade. Lösa 

föremål slungas i en våldsam kraft och ett föremål på fem kg motsvarar 75 kg vid en 

kollision i 50 kilometer per timme medan ett föremål på 10 kg ökar till 600 kg i samma 

hastighet (Norges automobil-förbund, 2012).  

Utryckningskörning står i särklass för den största arbetsmiljörisken inom 

ambulanssjukvården idag (Albertsson & Bylund, 2009). Statistik visar ett ökande antal 

ambulansuppdrag nationellt från 729 000 år 2011 till 871 000 år 2014 (SOS Alarm, 2015). 

Utryckningar med prioritet-1 står för en stor andel av denna ökning och uppgick till ett 

antal av 461 000 transporter år 2014, en ökning med närmare 33 procent sedan 2011 

(Sveriges kommuner och landsting, 2016). 

 

Under 2003–2008 har 110 olyckor med ambulanser rapporterats, i dessa olyckor har totalt 

fyra personer omkommit. Tre fjärdedelar av dessa olyckor skedde under utryckning, ofta i 

dagsljus, torrt väglag och i korsningar (Albertsson & Bylund, 2009). 

 

BAKGRUND 

 

Ambulanssjukvård 

 

Ambulanssjukvård definieras som ”hälso- och sjukvård som utförs av hälso- och 

sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans” (SOSFS, 2009:10, kap. 1, 2 §). 

Ambulanssjukvården i Sverige har genomgått stora förändringar de senaste decennierna 

och har utvecklats inom en rad olika områden. Det som har utvecklats är främst olika 

behandlingsmetoder samt undersökningar av patienter i ambulansens vårdutrymme. Den 

medicinska kompetensen hos ambulansbesättningen har höjts (Bremer, 2016) och enligt 

Socialstyrelsens författning om ambulanssjukvård (SOSFS, 2009:10, kap. 6, 2 §) skall alla 

ambulanser bemannas med minst en sjuksköterska som har behörighet att administrera 

läkemedel.  

Ambulansens uppbyggnad och vårdutrymme 

Enligt Socialstyrelsens författning om ambulanssjukvård (SOSFS 2009:10, kap. 4, 3 §) är 

vårdgivaren skyldig att tillhandahålla ambulanser och utrustning som är direkt anpassade 

för en verksamhet där patient skall kunna vårdas, behandlas och transporteras på ett säkert 

sätt. Vårdgivaren är ansvarig för att ambulansens vårdutrymme är inrett och anpassat så att 

en god och säker vård kan utföras, och vårdutrymmet ska vara utformat på ett sätt så att 

prehospital akutvård kan ges under transport. Sjukvårdspersonalen som framför 

ambulansen är särskilt ansvarig för att extra utrustning som medtages är fastsatt under 

transport så att inte patient eller vårdare kan komma till skada. (SOSFS 2009:10, kap. 3, 

14§). 
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Innan en ambulans tas i bruk skall den registreras som utryckningsfordon samt genomgå en 

besiktning som visar på och bekräftar lämpligheten för ambulansfordonet att användas som 

utryckningsfordon (TSFS 2010:87, kap. 5, 1 §). Besiktningen har till uppgift att kontrollera 

fordonets uppfyllelse av kravspecifikationen i SS-EN 1789:2007+A2:2014. Denna 

innefattar bland annat standard och konstruktion för ambulansens prestanda och utrustning, 

men även konstruktionen av ambulansens vårdutrymme (Swedish standard institute, 2014). 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter i ambulansen 

Ambulanspersonalens arbete i den prehospitala miljön påbörjas i samband med utlarmning 

(Ek & Svedlund, 2015). Kortfattad initial information kring typ av händelse, 

personinformation och patientens lokalisation finns bifogad i larminformationen (Saab, 

u.å.) från Samhällets olycksfall och säkerhetstjänst- förkortat SOS Alarm (SOS Alarm, 

2003). Ett ambulansuppdrag pågår fram till att ambulanspersonalen överlämnar patienten 

till mottagande enhet (Ahl et al., 2005).  

Med förhandsinformationen kan ambulanspersonalen påbörja förberedelser för sitt arbete. 

Många gånger är avstånden och framkörningstiden kort vilket ger begränsad tid för 

förberedelse (Wireklint-Sundström & Dahlberg, 2011), samtidigt som 

förhandsinformationen kan vara kort och ofullständig (Bohström, Carlström & Sjöström, 

2017). Ambulanspersonal måste ta kontroll över en situation som initialt är ostrukturerad 

och strävar därefter att utstråla lugn och trovärdighet för att på så sätt skapa förtroende hos 

patienten och omgivningen (Wireklint-Sundström & Dahlberg, 2011). Kort tid för 

förberedelse och den stora variationen av akuta uppdrag gör att den prehospitala miljön 

beskrivs som stressande av personalen (Bohström et al., 2017). 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver i kompetensbeskrivningen för 

grundutbildade sjuksköterskor sex stycken grundläggande hörnstenar i sjuksköterskans 

kompetensområde. Dessa områden är informatik, personcentrerad vård, evidensbaserad 

vård, förbättringskunskap, samverkan i team och säker vård. Kompetensbeskrivningen för 

ambulanssjuksköterskor innefattar ytterligare den unika i kompetensområdet för 

ambulanssjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Sjuksköterskan i ambulansen är utbildad att med medicinska åtgärder, läkemedel och 

omvårdnadsåtgärder begränsa, förbättra och förhindra skada eller sjukdom i den 

prehospitala miljön. Sjuksköterskan i ambulansen skall arbeta utifrån ett systematiskt, 

stödjande och reflekterande omhändertagande i omvårdnadsarbetet med patienten och 

deras närstående. Sjuksköterskan skall bedöma patientens tillstånd och utvärdera luftväg, 

andning, cirkulation, medvetandegrad och exponering utifrån airway, breathing, 

circulation, disability, exposure modellen (ABCDE-modellen) (Andersson-Hagiwara & 

Wireklint-Sundström, 2016).  

Ambulanssjuksköterskan besitter normalt den högsta medicinska kompetensen i den 

prehospitala miljön, och således också det högsta medicinska ansvaret för patienten. Det är 

ambulanssjuksköterskans ansvar att leda och genomföra omvårdnadsåtgärder, 

undersökningar och specifika behandlingar under ambulanstransporten (Suserud, 2005).   

Ambulanssjuksköterskan ska besitta stor kunskap om olika typer av sjukdomsfall och med 

rätt bakgrundsinformation kunna bedöma och prioritera patienten utefter avvikande fynd 

som kräver omedelbara åtgärder utifrån dennes status. Det är ambulanssjuksköterskans 

kunskap och arbetslivserfarenhet som är avgörande för dennes förmåga att kunna se 

patientens fysiska, känslomässiga, sociala och kulturella behov.  
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Ambulanssjuksköterskan ska utifrån rådande läge kunna ge aktuell information till patient 

och anhöriga som de behöver eller efterfrågar. Utöver detta skall hen kunna leda arbetet 

prehospitalt och vid behov delegera arbetsuppgifter till kollega samt inneha en 

handledande roll för studenter (Suserud, 2005). 

Personcentrerad vård  

Personcentrerad vård grundar sig på en holistisk syn av individen. I den personcentrerade 

vården samspelar sjuksköterskan och patienten och planlägger vården av patienten 

tillsammans. Den personcentrerade vården har som syfte till att patienten skall känna sig 

delaktig i sin vård (Sherwood & Barnsteiner, 2013). Den personcentrerade vården kretsar 

kring hela individen och skall inte enbart fokusera på individens sjukdom. Sjuksköterskan 

skall lägga fokus på att se hela person och ta hänsyn till värderingar, tro, behov och 

livssituation (Manley, Hills & Marriot, 2011). 

En kritiskt sjuk patient kräver under transport mycket medicinskteknisk utrustning och stor 

mängd medicinska och omvårdnadsmässiga insatser. Omvårdnaden kring den kritiskt sjuke 

patienten fokuserar på att upprätthålla patientens luftväg, andning, cirkulation och 

medvetande (Wireklint-Sundström & Dahlberg, 2011). Större traumatiska skador, andning- 

och cirkulationsstillestånd samt medvetslöshet är exempel på kritiska tillstånd där patienten 

kräver stort medicinskt behov och snabb transport till sjukhus (Maegele, 2015). Då vården 

i ambulansen enbart kretsar kring en patient kan ambulanspersonalen anpassa vårdtempo 

efter patientens status och behov (Wireklint-  Sundström & Dahlberg, 2011).   

Ahl et al. (2005) menar att vårdmötet är ett samspel mellan vårdare och patient och när 

patienten känner sig trygg med vårdgivaren så skapas förutsättningar för patienten att 

överlämna sig själv till sjuksköterskans omvårdnad. Författarna menar vidare att trygghet 

skapas mellan parterna när ambulanspersonalen är lugn, ödmjuk och visar respekt för 

patienten. Wireklint–Sundström och Dahlberg (2011) menar att utförandet av en 

omvårdnadsbedömning är en förutsättning för att se hela individen och dess sjukdom.  

För att utföra en god omvårdnadsbedömning av patienten i ambulansen så måste 

ambulanspersonalen visa förståelse för patientens livsvärld. I omvårdnadsbedömningen ska 

ambulanspersonalen ha en öppenhet för situationen och kunna se patientens lidande och 

behov. För att möjliggöra bra omvårdnadsåtgärder är det viktigt med en dialog mellan 

vårdare och patient. Vidare menar författarna att de bedömningar som görs enbart utifrån 

patientens medicinska tillstånd kan skapa hinder för att se hela individen och individens 

sjukdom. Om man vid sin bedömning av patienten även inkluderar en god 

omvårdnadsbedömning leder detta till en säkrare vård (Wireklint–Sundström och 

Dahlberg, 2011). 

Patientsäkerhet 

Patientsäkerhetsarbete har som utgångspunkt att förhindra vårdskador hos patienten i 

samband med insatser och behandlingar av och inom hälso-och sjukvården (World Health 

Organization, 2018).  Patientsäkerhet definieras enligt patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS, 

2010:659 kap 1, 6 §) som skydd mot vårdskada. En vårdskada innebär psykiskt eller 

kroppsligt lidande, alternativt sjukdom eller dödsfall som kunnat undvikas om sakenliga 

åtgärder utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården ( PSL, SFS 2010:659 

kap 1 § 5). Enligt patientensäkerhetslagen (SFS 2010:659 kap 6, 2 §) ska vårdpersonal 

upprätthålla ett patientsäkert arbete kring patienten.  
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Vårdgivaren ska arbeta systematiskt i det pågående patientsäkerhetsarbetet samt arbeta för 

att förebygga vårdskada hos patienten (PSL, SFS 2010:659 kap 3, 2 §). 

Säker vård, en av de sex grundläggande hörnstenar i den grundutbildade sjuksköterskans 

kompetensområde beskriver att sjuksköterskan skall arbeta patientsäkert utifrån gällande 

regelverk. Sjuksköterskan skall arbeta för att förebygga vårdskada och ha en 

handlingsberedskap om sådan skada uppstår (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskor beskriver att den specialistutbildade 

sjuksköterskan inom ambulanssjukvård skall organisera omvårdnaden för att gynna 

patienters välbefinnande och lindra lidande samt utifrån omhändertagandet kunna behandla 

och vårda patienten under transport på ett trafik- och patientsäkert sätt (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  Lundälv (2005) 

beskriver hur olyckor med involverade ambulanser innebär en risk för skada hos patienten, 

både direkt genom kollisionen men även sekundärt genom minskade resurser och förlängd 

framkörningstid.  Fournier et al. (2012) beskriver tydliga säkerhetsbrister för patienten som 

vårdas i ambulansen vårdutrymme.  Studien visar att patienten utsätts för ett kraftigt våld 

vid en kollision med ambulansen. Medicintekniskutrustning visade sig vara undermåligt 

fastmonterad och flög fritt kring i vårdutrymmet, vilket kan träffa och skada patienten 

vårdutrymmet 

Prioritering av ambulanstransporter 

 

Prioritering av ambulanstransporter sker via SOS Alarm. Under inkommande telefonsamtal 

bedöms patientens tillstånd av SOS-operatör med hjälp av medicinskt index som är ett 

beslutsstöd för att bedöma patientens vårdbehov. Detta för att kunna hänvisa patienten till 

rätt vårdnivå. (SOS Alarm, u.å.). Utifrån medicinskt index prioriteras ambulanstransporter 

i tre olika stadier. Sjukdomsfall eller olycka av akut karaktär med livshotande symptom, 

sjukdom eller olycka utan livshotande symptom samt övriga ambulansuppdrag. Det kallas 

för prioritet-1, prioritet-2 och prioritet-3 larm (SOS Alarm, u.å.). Ambulanstransporter med 

prioritet-1 utförs med blåljus och siren eller enbart blåljus, och kallas utryckningskörning. 

Prioritet-2 innebär att tillgänglig ambulans tilldelas uppdraget, och ambulanspersonalen får 

bryta mot gällande hastighetsbestämmelser, dock ej påkalla fri väg. Vid prioritet-3 sker 

transporten utan trafiköverträdelser och uppdraget tilldelas ambulans efter rådande 

beredskap, vilket innebär tidsfördröjning innan uppdraget tilldelas ambulansen (SOS 

Alarm, u.å.). SOS gradering är specifik för ambulanssjukvården. Varje blåljusverksamhet 

har egna benämningar gällande prioritetsgrad, och andra begrepp används i 

trafikförordningen. I trafikförordningen används begreppen trängande fall för motsvarande 

prioritet-1, samt brådskande fall för prioritet-2 (Trafikverket, 2008). 

 

Vid ankomst till patient är det ambulanspersonalen som prioriterar och bedömer patienten. 

Ambulanspersonalen avgör när och med vilken prioritet patienten ska transporteras till 

sjukhus. Detta avgörs utifrån patientens status, vitalparametrar och uppvisade symptom 

(Wireklint-Sundström, 2005).  
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Utryckningskörning 

 

All trafik på väg och i terräng regleras av trafikförordningen (SFS, 1998:1276), liksom 

utryckningskörning. Trafikförordningen innehåller bestämmelser för samtlig trafik, samt 

paragrafer med vissa undantag för utryckningsfordon vid brådskande och trängande fall. 

Trafikförordningen kapitel 11 § 10 (SFS, 1998:1276) stadgar tillfällen då de generella 

hastighetsbestämmelserna kan och får åsidosättas. Dessa omfattar brådskande utryckning 

av räddningstjänst eller sjuktransporter till och från sjukvårdsinrättning. Samt brådskande 

yrkesutövning av polisman, bilinspektör, tulltjänsteman, läkare, sjuksköterska, 

barnmorska, veterinär eller kriminalvård.  

 

Vid trängande fall får föraren av ett utryckningsfordon enligt trafikförordningens 11 

kapitel, § 12 (SFS 1998:1276) med hjälp av förskrivna larmanordningar och signal rätt att 

påkalla fri väg. Framförande av fordon ska emellertid ske med hänsyn till andras säkerhet 

(SFS 1998:1276, kap. 11, 12§). Föraren av utryckningsfordonet står fortsatt under de 

allmänna föreskrifterna i trafikförordningen och ska enligt kapitel 2, 1§ iaktta omsorg och 

varsamhet för att undvika trafikolyckor med hänsyn till omständigheterna och visa särskild 

hänsyn mot äldre, personer med funktioner, barn samt till skolpatruller. 

 

Det finns idag inga nationella riktlinjer gällande framförande av fordon eller angiven 

kompetens för utryckningsföraren. Hastighetsbestämmelser och förhållningssätt regleras 

ofta lokalt på arbetsplatsen (Albertsson, Bylund, Nordström & Ängquist, 2010). Vidare har 

socialstyrelsen inga formella krav på utryckningsförare. Idag är den enda behörigheten 

körkort klass B, för framförande av fordon under 3,5 ton.  

Samtidigt förväntas utryckningsföraren framföra fordonet över rekommenderad hastighet 

och påkalla fri väg med ljud och ljusanordning. Framförande av fordon över angiven 

hastighet i trafikerad miljö ställer höga krav på utryckningsföraren (Albertsson et al., 

2011). I publikationen, Kompetensmål för utryckningskörning (Trafikverket, 2008), anges 

flera kompetensområden som är avgörande för utryckningsförarens framförande av fordon. 

Dessa huvudområden är trafikförfattning (SFS 1998:1276), yrkesroll, trafikpsykologi, 

arbetsmiljölagstiftning (SFS 1977:1160), fordonsvård, samt körning under olika 

förhållanden. 

 

Trafiksäkerhet 

 

I begreppet trafiksäkerhet involveras åtgärder för att minska risker för olyckor och skador i 

trafiken (Turbell, 2017). Nollvision är grunden i arbetet kring trafiksäkerhet i Sverige och 

beslutades i riksdagen år 1997. Nollvisionens trafiksäkerhetsarbete har sin utgångspunkt i 

att allt ska utföras för att förhindra att död och olyckor inträffar i trafiken (Trafikverket, 

2014). Två faktorer ger upphov till inre och yttre kroppskador vid en kollision i trafiken. 

Det ena är en snabb förändring av kroppens läge och det andra är risken att träffas av det 

egna fordonet eller skador av annat fordon eller yttre föremål. För att minimera denna risk 

är korrekt bilbältesanvändning, fordonets hastighet, konstruktionen av bilens kaross, 

utformningen av bilens internutrymme samt korrekt förankring av last avgörande 

(Trafikverket, 2013).  
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I takt med den tekniska utvecklingen har dagens fordon och ambulanser utrustats med 

säkerhetssystem för att minska interaktionen mellan fordon och person. Airbag, isofix och 

säkerhetsbälte är exempel på säkerhetssystem i dagens fordon. Emellertid kvarstår lösa 

föremål som en huvudsaklig bidragande orsak till personskador i samband med kollisioner 

eller hårda inbromsningar. Lösa föremål har visat sig förekomma vid närmare hälften av 

alla olyckor, och i en tredjedel av fallen var föremålen av den storleken och placerade på 

sådant sätt att de vid en interaktion med människa skulle orsaka potentiellt dödliga skador 

(Avrahami, Yeganyan & LaMarca, 2011). Även obältade individer kan ha stor 

skadeinverkan på övriga passagerare i bil. Parenteau & Viano (2018) visar att obältade 

personer i baksätet på civila bilar, ger en flerfaldig ökning för dödlig utgång vid en olycka 

för de personer som färdas i framsätet. 

Trafiksäkerhet i ambulans 

De bakomliggande faktorerna till uppkomna ambulansrelaterade olyckor är många, såsom 

riskbeteende vid framförande av ambulans, förarskicklighet, trötthet, fysisk och psykisk 

hälsa hos föraren är värden som tillsammans med fordonsdesign, fordonsunderhåll, 

hastighet kan bidra till olyckor (Brice et al., 2012).  

Majoriteten av de ambulansrelaterade olyckorna sker vid prioritet-1 transporter, där 

ambulansen framförs i hög hastighet (Lundälv, 2005). Enligt Sterud, Ekeberg och Hem 

(2006) ökar ambulansens höga hastighet risken för skador med dödlig utgång i samband 

med olycka. Samtidigt som tidsvinsten fram till patienten är begränsad (Petzäll, Petzäll, 

Jansson & Nordström, 2011) och många gånger saknar betydelse för patientens 

hälsotillstånd (Blackwell, Kline, Willis & Hicks, 2009). Enligt Kahn, Pirrallo och Kuhn 

(2001) så orsakar konstruktionen och designen i ambulansen en nästan trefaldigt ökad risk 

för dödliga skador vid kollision för ambulanspersonal i vårdarhytten jämfört med personal 

som befinner sig i förarhytten.  

Den högre risken för mortalitet i samband med olyckorna förklaras genom 

ambulanspersonalens ökade behov av rörlighet under omhändertagande av patienten, dålig 

frekvens av bältesanvändning, dålig skåpsförvaring, vassa kanter på interiör samt lös 

medicinsk utrustning som kan orsaka skador vid kollision eller kraftiga inbromsningar. 

Ambulanspersonalen i vårdutrymmet är den personkategori som oftast skadas vid 

olyckshändelse med involverad ambulans (Kahn et al., 2001).  

Vid transport av en kritiskt sjuk patient har Suserud et al. (2013) visat minskad benägenhet 

till bältesanvändning hos ambulanspersonalen i vårdhytten.  

Den minskade bältesanvändningen förklaras av ambulanspersonals svårigheter att nå 

utrustning för medicinsk behandling och genomförande av omvårdnadsåtgärder i samband 

med vårdandet av den kritiskt sjuke patienten (Hignett, Crumpton & Coleman, 2008). 

Detta resulterar i att vårdaren under färd kan vara obältad i både sittandes och stående läge, 

oförmögen till självskydd vid en eventuell inbromsning eller kollision (Suserud et al., 

2013). Slattery och Silver (2009) och Suserud et al. (2013) beskriver bröstkompressioner, 

och luftvägshantering som två typiska tillfällen då ambulanspersonalen ofta befinner sig 

obältade.  Johnson, Lindholm och Dowd (2006) visar i sin studie att två tredjedelar av alla 

deltagare inte använde bälte vid vårdande arbete av patient och att hälften av all 

ambulanspersonal ansåg att bältesanvändning stör när de omhändertar patienten i 

ambulansen. 

Enligt Becker, Zaloshnja, Levick, Li och Miller (2003) föreligger en större risk för 

allvarlig skada eller död för personer som inte använder bälte i ambulansen än för korrekt 

bältade personer.  
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I stuiden framkom även att 73 procent av de skadade befann sig i vårdutrymmet vid 

olyckstillfället och att 83 procent av dessa var obältade (Becker et al., 2003). Deltagarna i 

Suserud et al. (2013) beskriver en korrelation mellan patientens kritiska tillstånd och den 

hastighet som ambulansen framförs med, samtidigt som personalen tenderar att vara 

obältad i högre utsträckning vid vårdandet av den kritiskt sjuke patienten. Detta gör att 

ambulanspersonalen anser sig utsättas för högre risk under transporten än vad patienten 

gör.  

 

I Brice at.al (2012) beskriver närmare 40 procent av ambulanspersonalen att de behöver 

vara obältade korta stunder för att genomföra sitt arbete i vårdhytten även under icke akuta 

transporter. Mellan år 1990-2008 dog i USA  176 personer när de vid kollision färdades i 

ambulans. 113 av dessa 176 personer befanns sig i vårdutrymmet, enbart 23 procent av de 

personer som befann sig i vårdutrymmet använde säkerhetsbälte (Casey, Grant & 

Merrifield, 2011).  

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Varje år genomförs i Sverige ca 461 000 ambulanstransporter med prioritet-1. Vid dessa 

utryckningar framförs ambulans i hög hastighet vilket ger ökad risk för olyckor i samband 

med ambulanstransporten. Studier har påvisat ökad risk för ambulansrelaterade olyckor vid 

prioritet-1 transport, och i samband med dessa olyckor en ökad risk för svåra och eller 

dödliga personskador för ambulanspersonal som då befunnit sig i vårdutrymmet. Orsaker 

har visat sig vara dålig förvaring av löst material som bör finnas med vid 

ambulanstransport, samt låg användningsgrad av säkerhetsbälte. Ambulanssjuksköterskan 

har det medicinska ansvaret för patienten och att patienten vårdas under transport på ett 

patientsäkert sätt.  Därav är det av stor vikt att beskriva trafiksäkerheten i vårdutrymmet 

vid ambulanstransport i en prioritet-1 körning till sjukhus för att kartlägga faktorer som 

sjuksköterskan bedömer utgör en säkerhetsrisk för ambulanspersonal och patient.  

SYFTE 

 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors bedömning av trafiksäkerheten i 

ambulansens vårdutrymme under prioritet-1 transport till sjukhus. 

METOD 

Ansats 

 

Studiens forskningsansats var kvantitativ.  En kvantitativ metod innebär användning av 

kvantitativa data som består av statistiska beräkningar. Den kvantitativa metodens syfte är 

att förklara och beskriva det insamlade mätresultatet. Det insamlade mätresultatet är 

objektivt och kan därför jämföras vid bearbetning och analys. (Olsson & Sörensen, 2011). 

En tvärsnittsstudie har till syfte att studera verkligheten vid ett givet tillfälle. Då studien 

inte upprepas kan resultatet enbart beskriva det tillfälle då studien ägde rum. (Lantz, 2014).  
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Design 

 

Vald metod var en kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv design. Den deskriptiva 

designen har till syfte att observera, beskriva och dokumentera aspekter av en viss situation 

(Polit & Beck, 2017).  Författarna valde en kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv 

design för att kunna beskriva och jämföra flera egenskaper hos en viss grupp av 

människor, vid ett visst tillfälle (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

I denna studie utformades en webenkät för att beskriva sjuksköterskors bedömning av 

trafiksäkerheten i vårdutrymmet under prioritet-1 transport av patient till sjukhus. 

  

Urval 
 

Författarna valde ut två stycken specifika ambulansorganisationer där studien skulle äga 

rum. Ett sådant urval betraktas som ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval (Statistiska 

centralbyrån, 2008).  Urvalet av forskningspersoner var utefter de inklusionskriterier som 

ingick i studien, så kallat konsekutivt urval. Det konsekutiva urvalet innebar att samtliga 

individer som uppfyllde studiens inklusionskriterier vid studiestart valdes (Polit & Beck, 

2017). Studiens urval innefattade samtliga sjuksköterskor med pågående anställning inom 

två ambulansorganisationer i mellersta Sverige under januari och februari 2018 oberoende 

av kön eller ålder.  

 

Inklusionskriterier var sjuksköterskor som hade varit anställda mer än tre månader i de 

utvalda ambulansorganisationerna. Ingen övre gräns gällande anställningstid angavs. 

Exklusionskriterier var föräldralediga eller långtidssjukskrivna anställda, samt anställda 

som ej genomfört vårdande arbete under prioritet-1 transport under de två senaste 

månaderna i anslutning till studiens start. De frivilliga forskningspersonerna kontaktades 

först efter att verksamhetschefer i de båda ambulansorganisationerna kontaktats för att ge 

sitt skriftliga godkännande till studiens genomförande. Då det förelåg tekniska svårigheter 

att avgränsa mailutskick utifrån profession skickades mail ut till samtliga anställda, 

uppskattningsvis ca 350 individer. Författarnas uppskattning baserad på siffror erhållna 

från de båda ambulansorganisationerna var att 250 individer av dessa utgjordes av 

sjuksköterskor med möjlighet att uppfylla studiens ställda inklussions och 

exklussionskriterier.  

 

Genomförande 

 

Datainsamling skedde med hjälp av enkäter utskickade till samtliga anställda på 

ambulansstationer i två utvalda ambulansorganisationer i mellersta Sverige.  

 

Samtycke 

Verksamhetscheferna för de två valda ambulansorganisationerna erhöll via mail från 

författarna skriftlig information kring studien och blankett för samtycke kring studiens 

genomförande. I mailet riktat till verksamhetscheferna fanns även enkäten bifogad som 

textdokument. På så sätt kunde verksamhetscheferna ta del av enkätens innehåll innan 

länken administrerades ut till berörd personal. 
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 I samband med att verksamhetscheferna gav sitt godkännande av studien erhöll författarna 

en maillista till de anställda inom organisationen. 

 

Utskick 

Författarna skickade ut ett mail till samtliga anställda med en internetlänk till enkäten 

tillsammans med integrerad forskningspersonsinformation. I mailet framgick tydligt 

studiens ställda inklusionskriterier och exklusionskriterier. Dessa kriterier stod även 

beskrivet i forskningspersonsinformationen. Då forskningspersonerna aktiverade länken 

visades forskningspersonsinformationen och ett samtycke till studien, denna information 

var tvungen att godkännas innan länken genererade tillgång till enkätens frågor. 

 

 

Enkäten kunde besvaras inom en tre-veckors period, januari/februari 2018. Efter två 

veckor skickade författarna ut ett mail till de anställda via samma maillista som enkäten 

distribuerades. Mailet innehöll en påminnelse till de anställda angående att besvara 

enkäten. 

 

Enkät 

Då författarna inte kunnat identifiera någon tidigare använd enkät inom området skapades 

en ny enkät utifrån studiens syfte. Enkäten utgjordes av frågor med utgångspunkt i den 

senaste ambulanstransporten där forskningspersonerna vårdat en patient under prioritet-1 

transport till sjukhus. Frågorna baserades på tre identifierade trafiksäkerhetsrisker i 

ambulansens vårdutrymme – bältesanvändning vårdare, bältesanvändning patient samt 

förekomst av lösa föremål. Utifrån frågeställningar kring dessa trafiksäkerhetsrisker 

ombads forskningspersonerna att ange frekvens av förekomst samt beskriva den upplevda 

omfattningen av trafiksäkerhetsriskerna för sig själv och patienten. Enkäten framgår av 

bilaga 3. 

Enkäten skapades och gjordes tillgänglig i det internetbaserade enkätverktyget Netigate®. 

Enkäten kunde besvaras av samtliga individer som erhöll webblänk till enkäten. Varje fullt 

besvarad enkät samlades per automatik in via Netigates® server och lagrades digitalt. I 

Netigate® valde författarna krav på obligatoriska svar, detta innebar att 

forskningspersonerna behövde besvara samtliga frågor innan enkäten kunde skickas in. 

Detta för att minimera problem med ofullständiga svar vid dataanalys, vilket skulle kunna 

påverkat resultatet (Polit & Beck, 2017). 

 

Varje enkät förseddes med kodnummer samt tid och datum för när denna besvarades. För 

att kunna begära access till enkäterna på Netigates® server krävdes inloggningsuppgifter i 

form av användarnamn och lösenord. Något som bara författarna haft tillgång till. En 

webbenkät användes då det minskar risken för inmatningsfel vid överföring till IBM 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) eller Microsoft Excel, samtidigt som det 

var ett kostnadseffektivt distributionssätt att nå ut till en större population (Lantz, 2014). 

 

För att kvalitetssäkra och förbättra enkäten genomfördes en pilotstudie en vecka innan 

studiestarten. Pilotstudiens syfte var att kontrollera att urval samt frågeformulär tillhörande 

studien fungerade (Jacobsson, 2011). Urval av frivilliga personer som önskade delta i 

pilotstudien utfördes efter det att studien blev godkänd av verksamhetscheferna.  
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Urvalet skedde på sådant sätt att författarna via samma maillistor som enkäten 

distribuerades, slumpmässigt tillfrågade två stycken individer ur populationen för 

deltagande i pilotstudien, förutsatt att dessa uppfyllde studiens inklusionskriterier. De 

informerades i mailet att pilotstudiens syfte var att testa webenkätens kvalitet. Individerna 

hade därefter tre dagar på sig att besvara enkäten som bifogades via länk. Webenkäten 

kunde besvaras både via dator, smartphone och läsplatta. Vid analys av pilotstudien 

framgick att två av studiens frågeställningar behövde förtydligas. I ett fall utgjordes 

ändringen av en omformulering för att huvudfrågan bättre skulle överensstämma med 

följdfrågan. Den andra frågan förtydligades med beskrivningen att flera svarsalternativ var 

möjliga. Då detta innebar förändringar i en av frågornas innebörd inkluderades inte 

pilotstudiens resultat i studien i enlighet med Jacobsson (2011). 
 

Dataanalys 

 

Enligt Polit och Beck (2017) ska insamlad data först kontrolleras och sorteras. Insamlade 

enkäter sammanställdes per automatik i Netigates® eget analysprogram. Data 

konverterades och exporterades till analysprogrammet SPSS direkt via Netigate® för 

vidare analys. Beskrivande statistik användes för att påvisa bland annat frekvens och andel 

för data på nominal och ordinal nivå. Dessa data redovisas i procentsats samt medelvärde i 

arbetets resultatdel. I analysprogrammet SPSS beräknade författarna signifikansnivå. 

Signifikansnivån i studien är satt till p<0,05 vilket är en vanlig nivå vid kvantitativa 

studier. Signifikansnivån är ett mått i vilket det anges sannolikheten för förkastad 

nollhypotes även om denne vore sann (Lantz, 2014).  

Studiens tre nollhypoteser var formulerade till; 

• Det finns inget samband mellan utbildningsgrupperna (grundutbildad 

sjuksköterska, specialist ambulanssjukvård, annan specialist) och frekvens av 

bilbältesanvändning/lösa föremål eller i arbetet uppkomna trafiksäkerhetsrisker i 

vårdhytten  

• Det finns inget samband mellan utbildningsgrupperna (grundutbildad 

sjuksköterska, specialist ambulanssjukvård, annan specialist) och den bedömda 

risken för tidsintervallet utan bälte/lösa föremål.  

• Det finns ingen skillnad mellan den av sjuksköterskan bedömda trafiksäkerheten 

för vårdaren och trafiksäkerheten för patienten  

Fritextsvar tematiserades och kategoriserades för att kunna integreras med de fasta 

svarsalternativen vid analys. Fritextsvar som författarna bedömde inte besvarade syfte eller 

frågeställningarna exkluderades från resultatet.  

 

För att jämföra och studera om signifikanta skillnader fanns användes one-way analysis of 

variance (ANOVA) för data på nominal och ordinal nivå med fler än två variabler. För data 

med två variabler använde författarna istället paired sample T-test (Polit & Beck, 2017) 

även detta i dataprogrammet SPSS. Enkätens resultat i sin helhet beskrivs med hjälp av 

deskriptiv statistik, tabeller och diagram för ökad tydlighet (Polit & Beck, 2017). Efter att 

Sophiahemmet högskola godkänt och publicerat arbetet i DIVA kom all insamlad 

information förstöras och kasseras.  
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Forskningsetiska övervägande 
 

Information 

Samtliga deltagare informerades skriftligt innan studiens början. 

Forskningspersonsinformationen kring studiens syfte, metod och planering fanns bifogad i 

den digitala enkäten och skulle godkännas av forskningspersonerna innan enkäten kunde 

påbörjas. Allt deltagande i studien var frivilligt, och kunde när som helst avbrytas utan att 

orsak angavs (Vetenskapsrådet, u.å) 

Konfidentialitet 

Enkätstudien genomfördes anonymt dvs. enkäten var konfidentiell (Vetenskapsrådet, u.å) 

och försågs med kodnummer, så att ingen personlig information kunde härledas genom 

enkäten.  

 

Webbenkäten med titeln ”Trafiksäkerhet i ambulansens vårdutrymme under prioritet-1 

transport till sjukhus” utformades på plattform med hög teknisk säkerhet godkänd av 

Sophiahemmet högskola. 

Samtycke 

Ett elektroniskt samtyckesformulär utformades och skulle godkännas av 

forskningspersonen innan tillgång till enkäten gavs. Ett godkänt samtyckesformulär 

innebar att deltagaren tagit del av skriftlig information, deltagit frivilligt och var införstådd 

i att deltagandet kunnat avbrytas utan förbehåll. All förekommen personlig information 

förvarades på sådant sätt att obehöriga ej kunnat ta del av denna i enlighet med beskrivning 

från Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, u.å). 

Nyttjande 

Insamlat resultat kom endast att användas för denna studie och kommer inte nu eller i 

framtiden att användas för kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga ändamål i 

enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, u.å). 

RESULTAT 

 

Totalt besvarades enkäten av 89 respondenter (n=89), vilket ger en lägsta uppskattad 

svarsfrekvens på 36 procent. Majoriteten av respondenterna var män (71 %) och den 

största ålderskategorin var 30-39 år (38 %) följt av 40-49 år (25 %), 20-29 år (20 %) 50-59 

år (15 %) och 60 år eller äldre (2 %). 47 procent hade tjänstgjort inom ambulansen i 10 år 

eller mer. Den näst största gruppen baserat på arbetslivserfarenhet var 1-3 år inom 

ambulansen (27 %) följt av 4-7 år (19 %) 8-10 år (6 %) och mindre än 1 år (2 %). Andelen 

grundutbildade sjuksköterskor utgjorde tillsammans med specialistsjuksköterskor i 

ambulans lika stor andel om 40 procent vardera. 20 procent av respondenterna hade en 

annan specialistutbildning. Respondenter som angett fler än en vidareutbildning och där en 

av dessa varit specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård inkluderades i kategorin 

”sjuksköterska med specialistutbildning ambulanssjukvård” (tabell 1). 
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Tabell 1. Fördelning över demografiska data, kön, ålder, utbildning och 

arbetslivserfarenhet 

Andel  

(%) 

Antal 

(n=89) 

Kön   
Man 71 63 

Kvinna 29 26 

   

Ålder   
20-29 20 18 

30-39 38 34 

40-49 25 22 

50-59 15 13 

60 och äldre 2 2 

   

Utbildning   
Grundutbildad sjuksköterska 40 36 

Sjuksköterska med specialistutbildning i ambulanssjukvård 40 36 

Annan specialistutbildning, ange vilken 20 17 

    

Arbetslivserfarenhet ambulans (år)   
<1 2 2 

1-3 27 24 

4-7 19 17 

8-10 6 5 

>10 47 41 

 

   

 

På frågan om vårdaren själv använt säkerhetsbälte oavbrutet under den senaste prioritet-1 

transporten angav 74 procent (n=66) av respondenterna att de varit obältade en gång eller 

mer.  

En stor andel av dessa 66 respondenter (46 %) n=30 angav att de knäppte loss bältet 2-3 

gånger under transporten. Alternativen ”Jag var obältad under hela transporten” och ”jag 

var obältad 1 gång” utgjorde lika stor andel om 21 procent vardera (n=14). 12 procent 

(n=8) angav att de knäppte upp bältet tre gånger eller mer. I genomsnitt angav varje 

respondent två orsaker till att bältet hos denne knäpptes loss. 

Vanligaste orsaken till tidsintervallet då vårdaren var obältad var ”för långt avstånd till 

medicinteknisk utrustning” som uppgavs vid 64 procent (n=42) av transporterna. 

”Omvårdnadsåtgärder ej genomförbar från vårdarstolen” och ”Medicinsk åtgärd ej 

genomförbar från vårdarstolen angavs som orsak till de obältade tidsintervallen vid lika 

många tillfällen, 53 procent av transporterna (n=35). Alternativet ”För att kommunicera 

mer med kollega” angavs som skäl vid 12 procent av transporterna (n=8).  

82 procent (n=54) av de som angett att de någon gång färdats utan bälte angav också att 

tidsintervallet utgjorde en trafiksäkerhetsrisk för de själva som sjuksköterskor.  
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För att utröna bedömningen av trafiksäkerhetsriskens omfattning, fick varje respondent 

skatta denna risk på en tiogradig skala, där siffran tio representerade ”mycket stor risk. 

Påståendet ” I vilken omfattning anser du att tidsintervallet utan bälte utgjorde en risk för 

dig som vårdare” erhöll ett medelvärde på 6,55 (standardavvikelse = 2,29).  

Som följdfråga ombads respondenterna uppge huruvida de bedömde att tiden som obältade 

utgjorde en trafiksäkerhetsrisk för patienten. 26 % (n=17) angav att tidsintervallet utgjorde 

en trafiksäkerhetsrisk för patienten. Respondenterna bedömde likt tidigare denna risk på en 

tiogradig skala där siffran tio representerar ” mycket stor risk” med ett erhållet medelvärde 

på 5,82 (standardavvikelse=2,52).  

Vid fråga om patienten varit bältad konstant under hela transporten svarade 98 procent 

(n=87) att patienten varit bältad oavbrutet under hela transporten. Vid två tillfällen (n=2) 

förekom obältade patienter. Vid båda tillfällena då patienten varit obältad angavs 

omvårdnadsåtgärder som orsak. För de båda tillfällena bedömde även respondenten att 

trafiksäkerheten utgjorde en risk för patienten och vårdaren själv. Detta med ett 

medelvärde på 9,0 (standardavvikelse =1) för påståendet ”i vilken omfattning anser du att 

tidsintervallet då patienten var obältad utgjorde en risk för patienten själv” och ett 

medelvärde på 8,0 (standardavvikelse=2) för påståendet ” i vilken omfattning anser du att 

tidsintervallet då patienten var obältade utgjorde en risk för dig som vårdare” utifrån 

samma tiogradiga skala som tidigare beskrivits. 

Vid frågan om det förekom lösa föremål under transporten svarade 88 procent (n=78) att 

det förekom lösa föremål under transporten. Frågan om det förekom lösa föremål under 

transport innehöll sju stycken svarsalternativ och respondenterna kunde välja mer en ett 

alternativ. I medeltal angavs 2,5 svar per respondent. Den totala fördelningen framgår av 

tabell 2. Vanligaste kategorin av lösa föremålet var alternativet ”läkemedelsväska eller 

liknande” med en förekomst med 95 procent (n=74) av tillfällena.  Patientens tillhörigheter 

och medicinteknisk utrustning förekom vid närmare hälften av transporterna 49 procent 

(n=38) respektive 46 procent (n= 36). I fritextsvar för alternativet ”annat föremål” (n=14) 

18 procent återkommer tre föremål; läkemedelsampuller, larmkläder samt 

pärmar/skrivmaterial. Den vanligaste orsaken som respondenterna angav till att lösa 

föremål förekom var alternativet ”medicinska åtgärder krävde detta” med en förekomst av 

69 procent (n=54).  

Vid närmare hälften av tillfällena angavs ”bilens utformning/brister i fordonet” 55 procent 

(n=43) som orsak till förekomsten av de lösa föremålen. Vid en fjärdedel av transporterna 

26 procent (n=20) svarade respondenterna att omvårdnadsåtgärder var en orsak.  Vid två 

tillfällen anges ”övrigt” som orsak till förekomst av lösa föremål.  

Vid ett tillfälle anges kommunikation med vårdenhet, och vid det andra tillfället anges 

påtryckningar från kollega som orsak till förekomst av lösa föremål (tabell 3). 
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Tabell 2. Översikt av fördelning och förekomst för lösa föremål. Respondenter=78, 

totalt antal erhållna svar=196. Antal svar per respondent= 2,5 svar per respondent   

Typ av lösa föremål 

Procent 

(%) 

Antal 

(n=196) 

Läkemedelsväska/ Andningsvårdsväska el. motsvarande 95 74 

Patientens personliga tillhörigheter 49 38 

 

Medicinteknisk utrustning 46 36 

Kommunikationsutrustning 27 21 

Om annat föremål, ange vad 18 14 

Dina personliga tillhörigheter 14 11 

Fordonsspecifika föremål 3 2 
   

 

Tabell 3. Översikt av angivna orsaker till förekomst av lösa föremål. Respondenter=78, 

totalt antal erhållna svar=128. Antal svar per respondent=1,65.   

Orsaker till förekomst av lösa föremål 

Procent 

(%) 

Antal 

(n=128) 

Medicinska åtgärder krävde det 69 54 

Bilens utformning/ Brister i fordonet 55 43 

Omvårdnadsåtgärder krävde det 26 20 

Övrigt, ange vad 3 2 

Medvetet avsteg från lokala riktlinjer 12 9 

 

 Likt tidigare frågor fick respondenterna besvara huruvida de lösa föremålen utgjorde en 

risk för vårdaren. 63 procent (n=50) svarade jakande på påståendet att de lösa föremålen 

utgjorde en risk för vårdande sjuksköterska. Motsvarande andel respondenter som ansåg att 

de lösa föremålen utgjorde en risk för patienten var 54 procent (n=43).  Den bedömda 

trafiksäkerhetsrisken för vårdaren erhöll ett medelvärde på 5,68 (standardavvikelse =2,02), 

medan medelvärdet för den bedömda trafiksäkerhetsrisken för patienten var 5,23 

(standardavvikelse=2,17) på en tiogradig skala där siffran tio motsvarar mycket hög risk. 

Skillnader mellan utbildningsgrupper 

 

Analys genomfördes internt inom varje demografisk undergrupp – kön, ålder, utbildning 

samt erfarenhet. Samtliga p-värden för varje enskild frågeställning framgår av tabell 4. 

Av tabellen framgår att skillnad föreligger inom tre demografiska huvudgrupper (ålder, 

erfarenhet, utbildning) för en och samma frågeställning ” Bedömde du att trafiksäkerheten 

var en risk för patienten när du knäppte upp bältet?”. Vid djupare analys av de enskilda 

demografiska grupperna framkommer att sjuksköterskor med 1-3 års erfarenhet vid fler 

tillfällen ansåg att trafiksäkerhetsrisken var en risk för patienten vid obältad vårdare, än för 

sjuksköterskor med 4-7 år och > 10 års erfarenhet.  
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Även för olika åldersgrupper förekom skillnad. Dock kunde ingen djupare analys 

genomföras för de olika åldersgrupperna då en eller flera grupper innehöll mindre än två 

data. 

Obältad vårdare 

Vid analys av frågan ”Har du som vårdare använt säkerhetsbältet hela tiden du färdades 

under transporten? (JA/NEJ)” påvisades inga skillnader mellan de olika 

utbildningsgrupperna och huruvida de var bältade eller obältade under transporten. Vid 

jämförelse mellan utbildningsgrupperna visade det ingen skillnad (p=0.19) under hur 

många gånger bältet knäpptes upp. 

Vid analys på följdfrågan ”Bedömde du att trafiksäkerheten var en risk för dig som vårdare 

när du knäppte upp bältet? (JA/NEJ)” påvisades inte några skillnader mellan 

utbildningsgrupperna (p=0,74).  Inte heller när respondenterna bedömde 

trafiksäkerhetsrisken för sig själva i vårdhytten ”I Vilken omfattning anser du att 

tidsintervallet utgjorde en risk för dig?” enligt den tiogradiga skalan där tio motsvarade 

mycket hög risk erhölls några skillnader mellan dessa utbildningsgrupper (p=0,54).  
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Tabell 4. Sammanställning av p-värde internt inom vardera demografisk datagrupp och varje enskild frågeställning.  

Frågeställning Kön 

  

Ålder Utbildning Erfarenhet 

Har du som vårdare använt säkerhetsbältet hela tiden du färdades under 

prioritet-1 transporten? 

0,15 0,77 0,19 0,86 

Hur många gånger knäppte du upp bältet under prioritet-1 transporten? 0,66 0,79 0,96 0,61 

Bedömde du att trafiksäkerheten var en risk för dig när du knäppte upp 

bältet? 

0,51 0,31 0,74 0,48 

I vilken omfattning anser du att tidsintervallet utan bälte utgjorde en risk för 

dig? 

0,64 0,77 0,54 0,62 

Bedömde du att trafiksäkerheten var en risk för patienten när du knäppte 

upp bältet? 

0,11 0,04* 0,02* 0,04* 

I vilken omfattning anser du att tidsintervallet utan bälte utgjorde en risk för 

patienten? 

0,71 0,61 0,75 0,26 

Var patienten bältad oavbrutet under hela prioritet-1 transporten? 0,36 0,86 0,79 0,92 

Bedömde du att trafiksäkerheten var en risk för patienten när denne var 

obältad? 

0,88       

I vilken omfattning anser du att tidsintervallet utan bälte utgjorde en risk för 

patienten? 

0,78       

Bedömde du att trafiksäkerheten var en risk för dig när patienten var 

obältad? 

0,09       

I vilken omfattning anser du att tidsintervallet utan bälte utgjorde en risk för 

dig? 

0,85       

Förekom det lösa föremål i vårdutrymmet under prioritet-1 transporten? 0,24 0,49 0,29 0,97 

Bedömde du att trafiksäkerheten var en risk för dig när det förekom lösa 

föremål? 
 

0,49 0,91 0,95 

I vilken omfattning anser du att de lösa föremålen utgjorde en risk för dig? 

 

0,16 0,73 0,21 

Bedömde du att trafiksäkerheten var en risk för patienten när det förekom 

lösa föremål? 
 

0,53 0,93 0,99 

I vilken omfattning anser du att de lösa föremålen utgjorde en risk för 

patienten? 
 

0,10 0,16 0,13 

Signifikant skillnad inom de olika ålderskategorierna, utbildningsgrupperna och erfarenhetsintervallen på 

frågeställningen ” Bedömde du att trafiksäkerheten var en risk för patienten när du knäppte upp bältet?” 

*Signifikant skillnad  

På frågeställningen” Bedömde du att trafiksäkerheten var en risk för patienten när du 

knäppte upp bältet? JA/NEJ” påvisades dock skillnader (p=0,02). Då det vid analysen inte 

framkommer mellan vilka utbildningsgrupper det föreligger skillnad genomförde 

författarna ytterligare analys. Av det resultatet framgår att det föreligger skillnad mellan 

utbildningsgruppen ”grundutbildad sjuksköterska” och grupperna ”specialistsjuksköterska i 

ambulanssjukvård” och ”annan specialistutbildning” (tabell 5). Då medelvärdet för 

gruppen ”grundutbildad sjuksköterska” var 1,57 och specialistsjuksköterska i 

ambulanssjukvård var 1,83 (JA=1 NEJ=2) innebär resultatet att den grundutbildade 

sjuksköterskan i högre utsträckning ansåg att tidsintervallet då vårdaren var obältade 

utgjorde en risk för patienten. Denna skillnad var ännu större mellan grupperna ” 

grundutbildad sjuksköterska” och ”annan specialistutbildning” där medeldifferensen 

uppgick till 0,36 för de båda gruppernas medelvärde. 
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Tabell 5. Utbildningsgruppernas bedömning av trafiksäkerheten för patienten vid obältad vårdare. 

Resultatet visar en signifikant skillnad mellan grupperna (p=0,02). Post hoc visar skillnad (p=0,03) 

mellan “grundutbildad sjuksköterska” och “specialistsjuksköterska ambulanssjukvård”. Samt skillnad 

(p=0,01) mellan grupperna “grundutbildad sjuksköterska” och “annan specialistutbildning 

                                 P-värde 

Mellan grupper 0,02* 

 P-värde 

 

 

Specialistsjuksköterska 

Ambulanssjukvård 

Grundutbildad 

sjuksköterska 

0,03* 

Annan 

specialistutbildning 

0,46 

 

Grundutbildad  

sjuksköterska 

 

Annan 

specialistutbildning 

 

0,01* 

*Signifikant skillnad 
 

Vidare genomfördes en analys på frågan kring vårdarens bedömning av 

trafiksäkerhetsrisken för patienten för tidsintervallet då vårdaren var obältad i 

vårdutrymmet ” I vilken omfattning anser du att tidsintervallet utgjorde en risk för 

patienten?”. Analysen påvisade ingen skillnad mellan de olika utbildningsgruppernas 

bedömning av trafiksäkerhetsrisken (p=0,75). 

Obältad patient 

Vid två tillfällen angavs att patienten varit obältad under transporten. För de tillfällena 

kunde ingen skillnad påvisas mellan utbildningsgrupperna och förekomsten av obältad 

patient ”Var patienten bältad oavbrutet under hela transporten? (JA/NEJ)” (p=0,79).  

Då det enbart förekom obältade patienter vid två tillfällen genomfördes inte någon fortsatt 

analys av den bedömda trafiksäkerhetsrisken för patient och vårdare för tidsintervallet med 

obältad patient. 

Förekomst av lösa föremål 

På frågan ”Förekom det lösa föremål i vårdutrymmet under transporten? (JA/NEJ)” kunde 

inga skillnader påvisas mellan utbildningsgrupperna (p=0,29). Inte heller frågeställningen 

”Bedömde du att trafiksäkerheten var en risk för dig när det förekom lösa föremål? 

(JA/NEJ)” erhöll ingen skillnad (p=0,91). Frågeställningen ”Bedömde du att 

trafiksäkerheten var en risk för patienten när det förekom lösa föremål? (JA/NEJ)” erhöll 

ett p-värde på p=0,93 och var således inte signifikant.  

Varken vid bedömning av den upplevda trafiksäkerhetsrisken för sjuksköterskan ” I vilken 

omfattning ansåg du att de lösa föremålen utgjorde en risk för dig? ” (p=0,73), eller 

upplevda trafiksäkerheten för patienten ” I vilken omfattning ansåg du att de lösa 

föremålen utgjorde en risk för patienten?” (p= 0,16) påvisades någon skillnad mellan 

utbildningsgruppernas bedömning av trafiksäkerheten. 
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Bedömd trafiksäkerhet mellan vårdare och patient  

 

För att analysera huruvida det förelåg en skillnad i bedömd trafiksäkerhet mellan 

grupperna ”vårdare” och ”patient” för tidsintervallet då vårdaren var obältad i 

vårdutrymmet genomfördes en första analys. Frågeställningarna ”bedömde du att 

trafiksäkerheten var en risk för dig när du knäppte upp bältet? (JA/NEJ)” medelvärde 1,19 

och ”bedömde du att trafiksäkerheten var en risk för patienten när du knäppte upp bältet? 

(JA/NEJ)” medelvärde 1,76 (JA=1 NEJ=2). Resultatet visar en skillnad (p=0,00) i den 

bedömda trafiksäkerhetsrisken som respondenterna anser att patienten och vårdaren utsätts 

för. Resultatet innebär att vårdaren vid fler tillfällen ansåg att tidsintervallet utgjorde en 

större risk för sig själv än för patienten (medeldifferens= 0,57).  

Analys genomfördes av frågeställningarna ”I vilken omfattning anser du att tidsintervallet 

när du var obältade utgjorde en risk för dig” och ”I vilken omfattning anser du att 

tidsintervallet när du var obältade utgjorde en risk för patienten”, detta för att se om det 

även förelåg skillnad mellan vårdaren och patienten i den bedömda omfattningen av den 

risk respondenten anser föreligger. Emellertid förelåg ingen skillnad (p=0,10) i 

bedömningen för vårdare respektive patienten. 

Analys av bedömningen för trafiksäkerhetsrisken vid lösa föremål genomfördes på 

frågeställningarna ”Bedömde du att trafiksäkerheten var en risk för dig när det förekom 

lösa föremål (JA/NEJ)” och ” Bedömde du att trafiksäkerheten var en risk för patienten när 

det förekom lösa föremål? (JA/NEJ)”. Analysen visade att det förelåg skillnad i 

bedömningen av trafiksäkerhetsrisk för sjuksköterskan och patienten (p=0,01) (tabell 6). 

Resultatet innebär att vårdaren i högre utsträckning ansåg att de lösa föremålen utgjorde en 

risk för hen, jämfört med patienten. 

Tabell. 6 Bedömning av trafiksäkerheten (JA/NEJ) vid förekomst av lösa föremål. Svaret visade en signifikant skillnad 

(p=0,01) i bedömningen av trafiksäkerhetsrisken med lösa föremål för patient och sjuksköterska. 

  N Medelvärde P-värde  

Par 1 ”Bedömde du att de lösa 

föremålen utgjorde en 

trafiksäkerhetsrisk för dig som 

vårdare?” (JA=1/NEJ=2) 

78 1,37 0,01* 

”Bedömde du att de lösa 

föremålen utgjorde en 

trafiksäkerhetsrisk för patienten?” 

(JA=1/NEJ=2) 

78 1,46 
 

*Signifikant skillnad 
 

Denna analys upprepades sedan för frågeställningarna ”I vilken omfattning anser du att de 

lösa föremålen utgjorde en risk för dig?” och ” I vilken omfattning anser du att de lösa 

föremålen utgjorde en risk för patienten. Det förelåg en skillnad (p=0,00) i den bedömda 

omfattningen av trafiksäkerhetsrisk för vårdare respektive patient vid lösa föremål (tabell 

7). Resultatet visar att vårdaren bedömer trafiksäkerhetsrisken för sig själv högre än för 

patienten vid förekomst av lösa föremål. 
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Tabell 7. Skattad trafiksäkerhetsrisk vid lösa föremål för vårdare och patient. Resultatet visade på signifikant skillnad 

(p=0,00) i den bedömda trafiksäkerhetsrisken.  

 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Ansats 

Den valda metoden med kvantitativ ansats ansågs vara väl passande för att besvara syftet 

med studien. Syftet besvarades med den kvantitativa ansatsen genom att förklara och 

beskriva det insamlande materialet utifrån enkäten. Det inhämtade materialet var objektivt 

och kunde sedan jämföras med en statistisk analys (Olsson & Sörensen, 2011). 

Design 

Studien genomfördes som tvärsnittsstudie med deskriptiv design. Den deskriptiva designen 

lämpades för studien då studiens syfte hade för avsikt att beskriva och dokumentera 

egenskaper hos en grupp av människor i en viss situation (Polit & Beck, 2017).  En 

tvärsnittsstudie utfördes i egenskap av att studera verkligheten av en population vid ett 

givet tillfälle (Lantz, 2014) Författarna anser att en tvärsnittsstudie möjliggjorde att 

verkligheten i verksamheten återgavs på ett objektivt och precist sätt. Emellertid bör 

tvärsnittsstudiens begränsningar beaktas och diskuteras. Tvärsnittsstudien har begränsad 

möjlighet till att beskriva orsak till resultatet. För att styrka de uppkomna skillnaderna och 

eventuella samband menar författarna att en framtida kohort studie bör genomföras. 

Urval 

Det föreligger forskningsmässiga nackdelar med bekvämlighetsurval, dels kan författarna 

antas söka respondenter med en viss typ av åsikt eller egenskap och dels påverkas 

resultatets generaliserbarhet negativt (Polit & Beck, 2017). Vidare gjordes ett konsekutivt 

urval inom ambulansorganisationerna och det erbjöds alla anställda sjuksköterskor som 

inte exkluderades av studiens exklusionskriterier att delta i studien, vilket minskar risken 

för bias (Polit & Beck, 2017). Författarna valde ut två stycken relativt stora 

ambulansorganisationer för att nå ut till ett stort antal respondenter och samtidigt minska 

antalet administrativt arbete med mailutskick samt kontakt med antal verksamhetschefer. 

 

  

 N Medelvärde 

P-värde 

(2-tailed) 

Par 1 ”I vilken omfattning bedömde 

du att de lösa föremålen 

utgjorde en risk för dig som 

vårdare?” 

42 5,69 0,00* 

”I vilken omfattning bedömde 

du att de lösa föremålen 

utgjorde en risk för patienten?” 

42 5,19  

 
    

*Signifikant skillnad      
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Författarna gjorde ett aktivt val att välja organisationer i två olika län, och med två olika 

huvudmän, på så sätt menar författarna att organisationernas arbete kring trafiksäkerhet 

samt kulturen kring denna ger resultatet en högre grad av generaliserbarhet. Detta menar 

författarna är en styrka i studiens mål att återge en bild av verkligheten. 

 

Totalt besvarades enkäten av 89 personer vilket gav en lägsta svarsfrekvens på 36 procent. 

Då enkäten mottagits av personer som eventuellt inte uppfyllde studiens ställda kriterier 

kan den faktiska svarsfrekvensen vara något högre. Författarna har valt att ange den lägsta 

beräknade siffran för svarsfrekvensen, detta för att inte påverka studiens generaliserbarhet.  

Enligt Polit och Beck (2017) är en svarsfrekvens under 50 procent vanligt vid en 

enkätundersökning via internet. Svarsfrekvensen ökar om enkäten ges ut personligen till 

respondenterna. Webbenkät valdes emellertid med hänvisning till studiens begränsade 

tidsomfattning och författarnas mål att nå ut till en större population än vad pappersenkäter 

hade möjliggjort. En svarsfrekvens på 36 procent anses som rimligt och därmed ett positivt 

utfall med hänvisning till den korta insamlingsperioden. Någon teknisk möjlighet att 

kartlägga hur många individer som har läst det utskickade mailet eller hur många som 

exkluderades av studiens exklusions och inklusionskriterier har inte funnits. Bortfallet av 

respondenter kan möjligen förklaras av olika anledningar. En anledning till bortfallet kan 

vara att personer inte har något intresse av ämnet och väljer att inte fylla i enkäten. Ämnet 

Trafiksäkerhet kan vara något främmande för sjukvårdspersonal och forskningspersonerna 

ser det inte som sin främsta uppgift och har lite kunskap om det.  

 

Möjligen skulle enkätens svarsfrekvens kunnat förbättras om författarna informerat mer 

om studien fysisk på de olika arbetsplatserna eller lämna informationsblad på 

gemensamma anslagstavlor vid de utvalda ambulansstationerna, detta var dock inte möjligt 

på grund av tidsbrist. 

Studiens inklusions och exklusionskriterier bestämdes med avseende för att få många 

respondenter och i och med detta en bred grupp av personer med en variation i ålder, 

arbetserfarenhet och utbildning för att senare i analysen kunde identifiera eventuella 

skillnader mellan de olika utbildningsgrupperna. 

 

De exklusionskriterier som bestämdes var att anställda som ej genomfört vårdande arbete 

under minst en prioritet-1 transport under de två senaste månaderna samt långtidsfrånvaro 

på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet ej skulle delta i studien. Denna tidsram är 

enligt författarna rimlig då längre tidsspann kan tänkas försvåra minnen av specifika 

detaljer, och att enkäten har respondentens senaste vårdtillfälle som utgångspunkt.  

Kriteriet att respondenten ska ha arbetet längre än tre månader hänvisar författarna till att 

respondenterna bör genomfört upprepade vårduppdrag under prioritet-1 transport. Detta för 

att kunna göra en bedömning av trafiksäkerheten med utgångspunkt från flera transporter. 

För framtiden skulle det vara av intresse att studera skillnader mellan hur helt ny personal 

och mer erfaren personal arbetar under dessa situationer med avseende på trafiksäkerhet.  

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde med hjälp av webenkäter.  Styrkan med att använda webenkäter i 

en studie är att författarna kan nå ut till ett stort antal respondenter inom en kort tidsperiod. 

I denna studie skickades ett mail innehållandes länk till enkäten ut i januari 2018, länken 

var sedan aktiverad under tre-veckors tid. Dock kan enkätundersökningar uppfattas som 

ytliga och sakna den mänskliga komplexiteten i svaren (Polit & Beck, 2017).  
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Innan författarna började med datainsamlingen skickades ett mail till berörda 

verksamhetschefer med information kring studien och dess syfte för att få ett skriftligt 

godkännande. Enkäten bifogades även i mailet så att verksamhetscheferna kunde ta del av 

denna. När verksamhetscheferna godkänt studien erhöll författarna en maillista till alla de 

anställda sjuksköterskorna inom organisationen. 

 

Via denna maillista skickades mail innehållandes länk till enkäten samt information kring 

studiens inklusions och exklusionskriterier. Forskningspersonsinformationen fanns bifogad 

på enkätens förstasida och var tvungen att godkännas innan tillgång till enkätens frågor 

gavs. 

Studiens inklusionskriterier och exklusionskriterier omnämndes även i den bifogade 

forskningspersonsinformationen. Genom upprepad information kring dessa kriterier menar 

författarna att samtliga deltagare av enkäten tagit del av dessa. Dock bör belysas att 

författarna ej kunnat kontrollera huruvida samtliga respondenter uppfyllt dessa kriterier, 

detta eftersom enkätverktyget som användes ger respondenterna full anonymitet och svaren 

kan ej spåras till respondenternas person. Den totala anonymiteten som utgörs hos en enkät 

ses som en styrka i studien då den bidrar till mer sanningsenliga svar och tar bort den 

känslomässiga interaktionen som finns mellan intervjuare och respondent som kan ge 

påverkade svar vid intervjustudier (Polit & Beck, 2017).  

Datainsamlingen skedde under tre veckor. Enkätens tidsmässiga tillgänglighet var 

anpassad efter studiens tidsram och författarnas begränsade tid för datainsamling. Om en 

längre tidsperiod skulle varit till förfogande, och tid för datainsamling kunna förlängas är 

det möjligt att ytterligare svar skulle inkommit. 

 

I enkätverktyget kunde författarna se tydligt att majoriteten av svar inkom en till tre dagar 

efter det första mailet skickades ut samt en till tre dagar efter utskickad påminnelse. Vid 

datainsamlingens sista vecka uppmärksammade en stadig minskning av inkommande svar. 

De två sista tillgängliga dagarna kom enbart ett svar in. Den minskade andelen svar menar 

författarna är ett tecken på att de respondenter som önskat delta i studien så också gjort det 

inom den fastställda tidsramen. Svarsdeltagarna kunde ej skicka in enkäten om inte alla 

frågor var besvarade. Via enkätverktyget kunde inget internt bortfall observeras för de som 

valt att påbörja studien. Dock förelåg flera tillfällen då enkätens länk aktiverats men då 

forskningspersonsinformationen inte godkänts. Författarna har inte haft teknisk möjlighet 

att se om dessa valt att besvara studien i ett senare skede. 

Enkät 

För att uppnå studiens syfte tog författarna fram en egen enkät som ej använts tidigare. 

Detta kan påverka enkätens validitet negativt. Författarna genomfördes en pilotstudie för 

att öka studiens validitet en vecka innan studiestarten. Pilotstudiens syfte var att kontrollera 

att urval samt frågeformulär fungerade som ämnat (Jacobsson, 2011). Efter det att 

pilotstudien genomfördes ändrades och förenklades ordvalet och meningsuppbyggnaden i 

två stycken frågor för att göra de mer lättförstådda vilket ökar graden av reliabilitet i 

frågorna (Trost, 2012). En frågeställning förtydligades genom skriftlig information att 

denna var en flervalsfråga. Den andra frågeställningen ändrades från ” Var patienten 

korrekt bältad oavbrutet under hela prioritet-1 transporten” till ” Var patienten bältad 

oavbrutet under hela prioritet-1 transporten”. De svaren som erhölls vid pilotstudien 

inkluderades inte i resultatet med hänvisning till dessa ändringar.  
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De demografiska data som inkluderades i studien var allmänna och med ett brett 

ingångsläge. Detta för att kuna analysera skillnader och möjliggöra svarens 

generaliserbarhet för den totala populationen vid andra ambulansorganisationer i Sverige 

(Polit & Beck, 2017).  Enkäten efterfrågade ej vilken specifik ambulansstation eller vilken 

ambulansorganisation som forskningspersonerna arbetade på. Detta då flera frågor kan 

anses som känsliga utifrån arbetsmiljö och säkerhetsarbete, och kunnat äventyra 

respondenternas anonymitet gentemot dennes arbetsgivare. 

Dataanalys 

Det insamlade materialet sammanställdes per automatik i Netigates® egna analysprogram 

för att sedan konverteras och exporteras till analysprogrammet SPSS och Microsoft Excel. 

Vid direkt export till analysprogrammen har författarna kunnat överföra data utan påverkan 

eller förändring av råmaterialet. På så sätt har författarna kunnat analysera materialet utan 

risk för bearbetningsfel.  Analysmetoder har valts utifrån litteraturen, ANOVA har valts för 

data med fler än två variabler, och paired sample t-test för data med två variabler. (Polit & 

Beck, 2017). Att analysera med senaste versionen av ett välkänt analysprogram, så som 

SPSS menar författarna vara en styrka för studien, då det troligtvis minskar risken för 

felberäkningar vid analys. Att använda analysprogram menar författarna vara en direkt 

nödvändighet med hänvisning till deras relativt låga erfarenhet av statistiska beräkningar. 

För att öka tydligheten skrivs resultaten i sin helhet i tabeller, deskriptiv statistik och 

diagram (Polit & Beck, 2017).  

Validitet och reliabilitet  

Samtliga deltagare till studien har haft samma möjligheter att besvara och delta i studien 

utifrån studiens distributionssätt och tiden för enkätens tillgänglighet. 

Då inget tidigare instrument har funnits har författarna själv konstruerat en enkät. Då 

enkäten tidigare inte utvärderats eller använts påverkar detta enkätens validitet negativt. 

Författarna anser dock att de med genomförd pilotstudie och därefter reviderat enkäten 

ökat validiteten. Enkäten är utformad utifrån de begrepp och kärnämnen som under arbetet 

identifierats. Dessa har motsvarat de trafiksäkerhetsrisker som identifierats i tidigare 

litteratur och forskning. Således anser författarna att enkätens frågor är relevanta utifrån 

studiens syfte och ökar enkätens trovärdighet. Ingen tidigare kvantitativ forskning på 

området har kunnat hittas vid databassökningar. Det är således svårt att jämföra studiens 

resultat med tidigare forskning. En sådan jämförelse skulle kunna öka enkätens validitet. 

Enkäten har varit utformad utan någon bifogad frågeförklaring för de olika 

frågeställningarna. Det är författarnas reflektion att flera frågor lämnat utrymme för 

individuella tolkningar. Detta styrks av frågeställningarnas fritextsvar samt enkätens sista 

frågeställning. På dessa frågeställningar har flera respondenter angett svar som av 

författarna senare inkluderats i redan angivna fasta svarsalternativ. En enkät utan 

fritextsvar skulle således kunnat öka enkätens grad av standardisering. Möjligheten till 

egen tolkning samt låg standardisering minskar påverkar enkätens reliabilitet negativt 

(Trost,2012).  

Resultatdiskussion 

 

Bältesanvändning vårdare 

Tidigare forskning har beskrivit ambulanspersonalens svårigheter att vårda den kritiskt 

sjuke patienten då vårdaren är korrekt bältad (Suserud et al., 2013; Hignett, Crumpton & 

Coleman, 2008).  
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I denna studie har valts att undersöka trafiksäkerhetsriskerna under prioritet-1 transporter 

in till sjukhus, vilket innebär transporter av akut karaktär med patient som uppvisar 

livshotande symptom, till följd av olycka eller sjukdom. Detta är transporter som normalt 

erfordrar både medicinska och omvårdnadsmässiga insatser såväl innan som under 

pågående transport.   

 

Att så stor andel som 74 procent varit obältade någon gång under transporten och att 21 

procent av dessa varit obältade under hela transporten anser författarna kunna vara ett 

observandum på grund av den en flerfaldigt ökade risk för olyckor med dödlig utgång för 

den individ som färdas utan bälte (Becker et al. 2003). Detta samtidigt som 

trafiksäkerhetsforskning visar en mångfaldig ökning av både antalet olyckor och olyckor 

med dödlig utgång om fordon framförs över rekommenderad hastighet (Sterud, Ekeberg & 

Hem, 2006) vilket ofta är fallet vid prioritet-1 transport. 

Att vårdaren varit obältad hela transporten kan via studiens frisvarsalternativ härledas till 

pågående hjärt-och lungräddning eller behov av manuell luftvägshantering. Vid pågående 

hjärt- och lungräddning och manuell luftvägshantering menar författarna att obältad 

personal kan undvikas med hjälp av specifik medicinteknisk utrustning så som mekanisk 

kompressionsmaskin, alternativt med ytterligare personal i ambulansens vårdhytt placerad 

på sätet vid patientens huvudända.  

Forskning beskriver hur vägljud och ljud från larmanordningar försvårar kommunikation i 

ambulansen vid prioritet-1 transporter (Suserud et al., 2013). Prince, Bendall, Patterson och 

Middleton (2012) beskriver hur ambulanspersonalen i vårdutrymmet knäpper upp 

säkerhetsbältet för att kommunicera med kollegan som befinner sig i förarhytten. I denna 

studie angav 12 procent av de obältade respondenterna att det obältade tidsintervallet var 

till följd av kommunikation med kollega. Vid kontroll med de båda 

ambulansorganisationerna är samtliga ambulanser i ett av länen utrustade med internt 

kommunikationssystem, tillgängligt från både vårdarstol och förarsäte. I båda 

organisationerna används kommunikationssystemet RAKEL som möjliggör intern 

kommunikation mellan ambulansbesättningen. Antagas kan, att korrekt nyttjande av 

sådana kommunikationssystem skulle innebära god kommunikation mellan vårdarstol och 

förarsäte i ambulansen, utan att bälte behöver lossas.  

Den låga frekvensen av bältesanvändning skiljer sig markant från nationella data för 

bältesanvändning i trafiken (Trafikverket, 2017) där medvetenheten om bilbältets positiva 

effekter och frekvensen av användning är hög. Då både omvårdnadsåtgärder och 

medicinska åtgärder angavs som främsta orsaker till att vårdande ambulanspersonal var 

obältade är det författarnas reflektion att den låga frekvensen bältesanvändning inte bör 

kunna förklaras av slarv eller slentrianmässigt låg bältesanvändning hos den undersökta 

populationen. Att majoriteten av de som varit obältade under transporten också angav att 

de ansåg att intervallet utgjorde en risk för de själva som vårdare styrker enligt författarna 

detta. 

I studiens resultat går det inte att utläsa under vilket skede av transporten som vårdaren var 

obältad, inte heller ambulansens hastighet eller rådande omgivning. Dock är det 

författarnas reflektion att det finns omgivande faktorer som kan påverka personalens 

skattning av trafiksäkerheten för det tillfället då denne var obältad, så som låg hastighet, 

rådande trafikläge, stadskörning eller landsväg.  
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Endast 25 % ansåg att den obältade vårdaren utgjorde en risk för patienten. En vuxen 

människas vikt är större än något av de föremål som förekommer naturligt i en ambulans 

och tidigare forskning har visat på en ökad dödlighet för medtrafikanter om de färdats i 

fordon med obältade passagerare (Parenteau & Viano (2018).  Författarnas uppfattning är 

att även de obältade passagerarna i ambulansen, oavsett om de är patient eller vårdare, bör 

betraktas som ett löst föremål, med storlek och vikt som kan orsaka skada för annan person 

i vårdutrymmet.  Både internationellt och nationellt har studier påvisat ökad 

bältesanvändning när fordon utrustats med bältesvarnare (Folksam, 2009). Att utrusta 

ambulansens vårdutrymme med sådan kan tänkas öka bältesanvändningen i vårdutrymmet 

och således också reducera de trafiksäkerhetsrisker det utgör att befinna sig obältad i 

fordonet. 

Bältesanvändning patient 

Studien påvisade en hög bältesanvändning för patienten och obältade patienter förekom 

endast vid två tillfällen. Enligt Suserud et al. (2013) värderas patientens säkerhet högre än 

den personliga säkerheten hos ambulanspersonalen, vilket bör kunna förklara den höga 

andelen bältade patienter. Att det föreligger en stor skillnad i bältesanvändning mellan 

patient och vårdare bör enligt författarna även kunna styrka de arbetsrelaterade orsakerna 

som respondenterna angett till de obältade tidsintervallen, ”omvårdnadsåtgärder krävde 

detta” och ”medicintekniska åtgärder krävde detta”. Då det enbart förekom obältade 

patienter vid två tillfällen är det svårt att dra slutsatser kring de skattade 

trafiksäkerhetsriskerna för de båda grupperna. Emellertid bör den höga skattningen med 

medelvärde=9,0 för patient och medelvärde=8,0 (10= mycket hög risk) för vårdare väcka 

intresse för kommande forskning. 

Lösa föremål 

Vid nästan alla transporter förekom det lösa föremål. Främst var det läkemedelsväska eller 

motsvarande som förvarades löst. Normalt förvaras läkemedelsväskan inlåst i ambulansens 

förvaringsutrymmen alternativ förankrad i karbinhake i de båda organisationernas 

ambulanser. Att denna förvaras löst under transport kan förklaras med patientens 

medicinska behov under pågående resa.  Vid kontroll av läkemedelsväskans vikt på en 

ambulansstation inom en av de utvalda ambulansorganisationerna väger denna åtta kg. 

Detta motsvarar en betydligt högre vikt än de objekt som i forskningen visat orsaka stor 

skada på passagerare i samband med olyckor (Avrahami et al., 2011). 

Över hälften (63%) av respondenterna som angav att det förekom lösa föremål ansåg att de 

lösa föremålen utgjorde en större risk för sig själva som vårdare, en risk som skattades till 

ett medelvärde av 5,68 (10= mycket hög risk). Att denna risk inte skattades högre, trots 

utformningen och vikten på bland annat läkemedelsväska som potentiellt skulle kunna 

orsaka stor skada på vårdare och patient tycker författarna är anmärkningsvärt och bör 

kunna tolkas som en kunskapsbrist kring de potentiella skador lösa föremål kan orsaka i 

fordon. 

Tidigare forskning har påvisat att ambulanspersonalen innan avfärd planerar arbetet så att 

denne har rätt utrustning under transport (Suserud et al., 2013). I resultatet angavs vid 

närmare hälften av studiens inkluderade transporter att bältet knäppts upp till följd av för 

långt avstånd till medicinteknisk utrustning. Resultatet kan genom tidigare forskning 

förklaras genom dålig utformning av ambulansens utrymme (Kahn et al., 2001). Att 

planera arbetet innan transport innebär att ambulanspersonalen har nödvändig utrustning 

nära till hands.  
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Förflyttas material från sin ordinarie plats i ambulansen finns dock risken att föremålet 

ligger löst, och kan utgöra en trafiksäkerhetsrisk vid eventuell kollision eller hård 

inbromsning. Vid hälften av transporterna angav respondenterna att patientens 

tillhörigheter låg löst. Det kan vara allt från ytterkläder, till väskor eller kryckor/käppar. 

Även om inte vikten alltid är betydande kan föremålens form utgöra en potentiell fara vid 

kollision (Avrahami et al., 2011).  

Skillnader mellan utbildningsgrupper 

Då det anges i ambulanssjuksköterskans kompetensbeskrivning att 

ambulanssjuksköterskan ska kunna transportera patienten på ett trafiksäkert och 

patientsäkert sätt, samt skapa säkra vårdrum (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor 

och Svensk sjuksköterskeförening, 2012) valde författarna att jämföra gruppen 

ambulanssjuksköterskors bedömning av trafiksäkerheten med de övriga 

utbildningsgrupperna. Endast vid en analys förekom det skillnader. Vid majoriteten av 

analyserna kunde således ingen skillnad utläsas.  Den prehospitala miljön är unik och 

ambulansen utgör en av de huvudsakliga arbetsmiljöerna som ambulanssjuksköterskan 

vistas i (Suserud, 2005).  Det är även i denna miljö som ambulanssjuksköterskan är 

utbildad att verka i.  

Trots detta förekom det enbart skillnad mellan ambulanssjuksköterskan och den 

grundutbildade sjuksköterskan (p=0,03) vid bedömningen av trafiksäkerhetsrisken för 

patient vid obältad vårdare. Att vi i majoriteten av analyserna inte kan utläsa någon 

skillnad i den bedömda trafiksäkerheten kan vara resultat av gemensamma kunskapsluckor 

kring trafiksäkerhet för samtliga utbildningsgrupper. Samtidigt anser Socialstyrelsen att 

ambulanssjuksköterskan ska kunna identifiera säkerhetsbrister och medverka i utveckling 

av säker och komfortabel transport (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). 

Bedömd trafiksäkerhet mellan vårdare och patient 

Vid analys av frågeställningarna kring lösa föremål; ”Bedömde du att trafiksäkerheten var 

en risk för dig när det förekom lösa föremål?” och ”Bedömde du att trafiksäkerheten var en 

risk för patienten när det förekom lösa föremål?” samt följdfrågorna ”I vilken omfattning 

ansåg du att de lösa föremålen utgjorde en risk för dig?” och ”I vilken omfattning ansåg du 

att de lösa föremålen utgjorde en risk för dig?” kunde skillnad påvisas både på frågan om 

föremålen utgjorde en trafiksäkerhetsrisk för vårdare och patient, och den bedömda 

trafiksäkerhetsrisken de lösa föremålen utgjorde för de båda grupperna.  

Skillnaden innebär att respondenterna vid flera tillfällen angav att de lösa föremålen 

utgjorde en risk för de själva som vårdare, än för patienten. Den skattade 

trafiksäkerhetsrisken var även högre för den vårdande sjuksköterskan än för patienten.  

Någon förklaring till den bedömda skillnaden framkommer inte av enkätens 

frisvarsalternativ. Författarna har inte heller funnit någon tidigare forskning som kan 

förklara skillnaden. Faktum kvarstår att både vårdare och patient befinner sig i samma 

utrymme med samma föremål.  

Tilläggas bör att den akut sjuke patienten ofta tenderar att ha nedsatt förmåga till skydda 

sig själv (Dunn, Gwinnutt & Gray, 2007) och ofta transporteras i liggande läge på rygg, 

med huvudet vänt från färdriktningen.  Enligt författarnas reflektioner så kan den 

positionen ge minskad observationsförmåga och förberedelse för kraftiga inbromsningar 

eller kollisioner som normalt observeras genom fram- eller sidorutor. 
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Sammanfattningsvis kan tänkas att det finnas en konflikt i trafiksäkerhetsmedvetande och 

de trafiksäkerhetsrisker som vårdaren upplever sig tvungen till att utsätta sig själv och 

patient för vid prioritet-1 transporter. Denna konflikt har tidigare beskrivits av Suserud et 

al. (2013).   

 

Resultatet som denna enkätstudie visade; att vårdande sjuksköterska bedömde att hen 

utsätts för störst trafiksäkerhetsrisk i utrymmet styrks av skadestatistik från och 

sammanställningar av tidigare ambulansrelaterade olyckor (Kahn et al., 2001). 

 

Slutsats  
 

Det var författarnas slutsats att prioritet-1 transporter med ambulans framförs i höga 

hastigheter, detta med ökad skade-och mortalitetsrisk för ambulanspersonal och patient vid 

en eventuell kollision. En markant lägre bältesanvändning hos ambulanspersonalen i 

vårdutrymmet jämfört med nationell data av civila bilister i Sverige, samt av 

ambulanspersonalen upplevd dålig fordonsdesign med lösa föremål som följd ökar 

skaderisken ytterligare. Ambulanspersonalen saknar kunskap kring de risker det innebär att 

färdas obältad i ett fordon, samt kunskap kring de skador lösa föremål kan åstadkomma vid 

eventuell skadehändelse med involverad ambulans. Vårdmiljön i ambulansen har stor 

förbättringspotential, där design och utformning kan minska behovet av vårdarens rörlighet 

och förekomsten av lösa föremål. Kunskap kring trafiksäkerhet och dess betydelse för 

patient och vårdare behöver ökas hos den operativa ambulanspersonalen. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Resultatet kan användas för att identifiera framtida forskningsområden kring att öka 

trafiksäkerheten i ambulansens vårdhytt. Resultatet bör också kunna ligga till grund för 

diskussion och förbättringar både lokalt vid arbetsplatser inom den operativa 

ambulanssjukvården, men även för aktörer arbetandes med produktion och utformning av 

ambulanser. Vidare bör resultatet kunna användas för att påvisa den komplexa miljön som 

vårdutrymmet utgör i den prehospitala miljön, och verka som diskussionsunderlag för att 

medvetandegöra arbetsmiljön och de framtida behov som kan uppstå i 

ambulanssjukvården.  
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Vi heter Erik Mossberg och Hannes Bruhn. Vi studerar specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning ambulanssjukvård vid Sophiahemmet Högskola. I vårt självständiga arbete, 

omfattande 15 poäng, har vi valt att studera trafiksäkerheten i ambulansensvårdutrymme 

med syfte:  

Att beskriva sjuksköterskors bedömning av trafiksäkerheten i ambulansens vårdutrymme 

under prioritet-1 transport till sjukhus. 

Vi är därför intresserade av att genomföra en webenkät hos er inom ambulanssjukvården 
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av forskningsrapporter och studentarbeten. Därefter kommer arbetet att förstöras och 
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eventuella namn i studien (inklusive namn på̊ arbetsplatser) kommer att vara 
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Studiens preliminära titel: Trafiksäkerhet i ambulansens vårdutrymme under prioritet-1 

transport till sjukhus. 

 

Syftet: Att beskriva sjuksköterskors bedömning av trafiksäkerheten i ambulansens 

vårdutrymme under prioritet-1 transport till sjukhus.   

Problem: Varje år genomförs i Sverige ca 461 000 ambulanstransporter med prioritet-1. 

Vid dessa utryckningar framförs ambulans i hög hastighet vilket ger ökad risk för olyckor i 

samband med ambulanstransporten. Studier har påvisat att olyckor skett med dödlig utgång 

samt svåra personskador hos ambulanspersonal som då befunnit sig i vårdutrymmet vid 

ambulanstransport. Orsaker har visat sig vara dålig förvaring av löst material som bör 

finnas med vid ambulanstransport, samt användandet av bälte. Därav är det av stor vikt att 

beskriva trafiksäkerheten i vårdutrymmet vid ambulanstransport i en prioritet 1 körning till 

sjukhus för att kartlägga faktorer som kan utgöra säkerhetsrisk för ambulanspersonal samt 

för patient. 

 

Metod för det planerade arbetet är enkätstudie, där en webenkät besvaras av allmän-och 

specialistsjuksköterskor arbetandes kliniskt inom den svenska ambulanssjukvården. 

Deltagarna ska ha en pågående anställning inom ambulansorganisationen som varat längre 

än tre månader och genomfört vårdande arbete under prioritet-1 transport till sjukhus under 

de senaste två månaderna. Deltagarna ska ej vara långtidssjukskrivna eller föräldralediga. 

      

Önskemål från din verksamhet Vi önskar att till dina anställda allmän- och 

specialistsjuksköterskors arbetsmail få distribuera en internetlänk till studiens webenkät. 

Internetlänken är en direktlänk till enkäten för vår studie samt information och samtycke 

kring denna. Har författarna innan studiens start inte tillgång till de anställdas mailadresser 

önskar författarna ta del av maillista innehållande dessa. Detta för att kunna distribuera 

webenkäten. Enkäten och den information som länken innehåller finns i bifogat word-

dokument till detta mail. Enkäten beräknas ta cirka 5-15 minuter att svara på. Webenkäten 

kan besvaras både via dator, smartphone och läsplatta. En pilotstudie med två anställda 

önskar att genomföras innan huvudstudiens start. Dessa två individer väljs slumpmässigt ut 

från maillistan och kontaktas via mail med länk till studien samt information kring denna 

och samtycke. Det är ett önskemål att de anställda får svara på enkäten på arbetstid. 

Studien beräknas att ske under januari/februari 2018. Alla personer som får information 

om studien och som frivilligt vill delta får information om studiens syfte och 

genomförande samt forskningspersonsinformationen med samtyckesformulär. Vid 

önskemål från deltagare kan även information ges muntligen. Forskningsetiska principer 

kommer att följas.  Två veckor in i studien kommer författarna skicka ut ytterligare ett mail 

med en påminnelse om att besvara enkäten till samma mailadresser som studien skickats 

till. Maillistan förvaras så att inga utomstående kan ta del av den och mailadresserna 

kommer kasseras efter utsänd påminnelse. 

Vi är även tacksamma om du kan meddela ditt godkännande till genomförandet av denna 

studie till berörda delar av verksamheten alt. ange vem/vilka, förutom tilltänkta 

forskningspersoner/studiedeltagare som i förväg behöver besked om studiens 

genomförande. 
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Samtycke:      

___Jag samtycker till att studien genomförs på̊ det sätt som beskrivits i detta dokument 

      

___Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

___Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

 

 

Datum________________   Namn________________ 

 

 

Enhet ________________  Namnförtydligande________________ 
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Forskningspersonsinformation 

Vi heter Erik Mossberg och Hannes Bruhn. Vi studerar specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning ambulanssjukvård vid Sophiahemmet Högskola. I vårt självständiga arbete, 

omfattande 15 poäng, har vi valt att studera trafiksäkerheten i ambulansensvårdutrymme 

med syfte: 

Att beskriva sjuksköterskors bedömning av trafiksäkerheten i ambulansens vårdutrymme 

under prioritet-1 transport till sjukhus. 

Bakgrund 

Varje år genomförs i Sverige ca 461 000 ambulanstransporter med prioritet-1. Vid dessa 

utryckningar framförs ambulans i hög hastighet vilket ger ökad risk för olyckor i samband 

med ambulanstransporten. Studier har påvisat att olyckor skett med dödlig utgång samt 

svåra personskador hos ambulanspersonal som då befunnit sig i vårdutrymmet vid 

ambulanstransport. Orsaker har visat sig vara dålig förvaring av löst material som bör 

finnas med vid ambulanstransport, samt användandet av bälte. Därav är det av stor vikt att 

beskriva trafiksäkerheten i vårdutrymmet vid ambulanstransport i en prioritet-1 körning till 

sjukhus för att kartlägga faktorer som kan utgöra säkerhetsrisk för ambulanspersonal samt 

för patient 

 

Syfte Att beskriva sjuksköterskors bedömning av trafiksäkerheten i ambulansens 

vårdutrymme under prioritet-1 transport till sjukhus. 

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas i egenskap att du arbetar som legitimerad sjuksköterska alternativt 

specialistsjuksköterska i ambulans i en av de ambulansorganisationer som studien kommer 

äga rum. För att delta i studien ska du ha en pågåendes anställning i din 

ambulansorganisation och varit anställd längre än tre månader. Du ska ha genomfört 

vårdande arbete i ambulansens vårdutrymme under prioritet-1 transport till sjukhus under 

de två senaste månaderna. Är du föräldraledig eller långtidssjukskriven ska du ej delta i 

studien.  

Hur går studien till? 

Genom att verksamhetschefen gett sitt godkännande har du via författarna till studien 

erhållit en internetlänk skickad till din arbetsmail. Internetlänken innehåller en webbaserad 

undersökningsenkät med 12 frågor och tillhörande följdfrågor. Frågorna tar ca 5-15 

minuter att svara på. Enkäten är innan utskick kvalitetssäkrad med en genomförd 

pilotstudie. Enkäten finns tillgänglig under de kommande tre veckorna och det står dig fritt 

att besvara enkäten under eller utanför arbetstid. Endast slutförda och helt besvarade 

enkäter kommer inkluderas i resultatet. Uppstår tekniska problem eller om du av någon 

annan anledning inte kan slutföra enkäten kan du använda länken vid ett annat tillfälle för 
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att besvara enkäten. Webenkäten kan besvaras både via dator, smartphone och läsplatta. 

Vid frågor kontaktas författarna eller deras handledare via nedan angivna kontaktuppgifter. 

 

Hantering av data och sekretess 

Enkätstudien genomförs anonymt och varje enkät förses med kodnummer. Ingen personlig 

information kan inhämtas via enkätverktyget Netigate®. Enkätverktyget är godkänt av 

Sophiahemmet högskola och har en hög teknisk säkerhetsnivå, detta säkerställer att 

obehöriga inte har tillgång till det insamlade materialet. Insamlade uppgifter kommer 

endast användas till studiens forskningsändamål. Efter att studien är sammanställd och 

godkänd av Sophiahemmet högskola, presenterad som ett självständigt arbete på avancerad 

nivå och publicerad i det öppna arkivet DIVA för forskningspublikationer och 

studentuppsatser kommer all insamlad information kasseras och förstöras. Som 

personuppgiftsansvarig står Sophiahemmet högskola och som forskningsperson så har du 

rätt att få ut ett registerutdrag samt få rättelse på felaktiga uppgifter. 

 

Information om studiens resultat 

Studiens resultat kommer presenteras som ett självständigt arbete på avancerad nivå under 

våren 2018 på Sophiahemmet högskola och publiceras i DIVA. Vid förfrågan till de 

ansvariga för studien kan man få arbetet hemskickat. 

 

Frivillighet  

Deltagande i studien är helt frivilligt. Som medverkande i studien kan du avbryta ditt 

deltagande när som helst utan att uppge anledning. Ett avböjande av att delta i studien 

kommer inte påverka din arbetssituation.  

 

Ansvariga för studien 

 

Student:    Student: 

Hannes Bruhn   Erik Mossberg 

    

 

Handledare: 

Margareta Ramsjö
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ENKÄT 

 

                                                                   Jag godkänner forskningspersonsinformationen 

 

                                                                             Klicka här för att starta enkäten  

 

 

Genom att klicka i rutan ” Jag godkänner forskningspersonsinformationen” intygas att 

jag har tagit del av den skriftliga forskningspersonsinformationen och samtycker till att 

delta i enkätstudien vars syfte är att beskriva trafiksäkerheten i ambulansens vårdutrymme 

under prioritet-1 transport till sjukhus. Jag samtycker även att mina 

personuppgifter(namn, mailadress, IP-nummer) hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL 

1998:204) 

 

 

Kön: 

Man   Kvinna 

Ålder: 

20-29 30-39 40-49 50-59 60 och äldre 

 

Vilken utbildning har du?  

Grundutbildad sjuksköterska___ 

Sjuksköterska med specialistutbildning i ambulanssjukvård___ 

Annan specialistutbildning, ange______________ 

 

Hur många år har du tjänstgjort inom ambulanssjukvården?  

<1 1-3 4-7 8-10 >10 

 

Vid samtliga frågor ska du utgå ifrån det senaste vårdtillfället där du vårdade en vuxen 

patient under prioritet-1 transport. 

 

1.  Har du som vårdare använt säkerhetsbältet hela tiden du färdades under 

prioritet-1 transporten?  

Ja   Nej 

Vid JA gå vidare till fråga 5 
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2.  Om nej, hur många gånger knäppte du upp bältet under prioritet-1 transporten?  

Jag var obältad under hela prioritet-1 transporten 

1 gång 

2 - 3 gånger 

Mer än 3 gånger 

 

3. Varför knäppte du upp bältet under prioritet-1 transporten? (flera svarsalternativ 

möjliga) 

För långt avstånd till medicinteknisk utrustning. 

Omvårdnadsåtgärd ej genomförbar från vårdarstolen 

Medicinskåtgärd ej genomförbar från vårdarstolen 

För att kommunicera med kollega 

Övrigt, ange vad……………………………………………………. 

 

4a.  Bedömde du att trafiksäkerheten var en risk för dig när du knäppte upp bältet? 

JA                                                            NEJ 

Om JA i vilken omfattning anser du att tidsintervallet utgjorde en risk för dig?  

Liten/obefintlig     1-2-3-4-5-6-7-8-9-10       Mycket stor 

 

b). Bedömde du att trafiksäkerheten var en risk för patienten när du knäppte upp 

bältet? 

JA                                                           NEJ 

Om JA i vilken omfattning anser du att tidsintervallet utgjorde en risk för patienten?  

Liten/obefintlig     1-2-3-4-5-6-7-8-9-10       Mycket stor 

 

5. Var patienten bältad oavbrutet under hela prioritet-1 transporten?  

JA   NEJ 

 

Om JA gå till fråga 8 
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6. Om nej, varför var inte patienten korrekt bältad under transport? (flera 

svarsalternativ möjliga) 

Medicinskåtgärd krävde det 

Omvårdnadsåtgärd krävde det 

Patienten vägrade ha bälte 

Jag glömde att sätta på säkerhetsbältet 

Jag hann inte sätta på bältet 

Övrigt, ange vad…………………………………………………………………. 

 

7a. Bedömde du att trafiksäkerheten var en risk för patienten när denne var obältad? 

JA                                                               NEJ 

Om JA i vilken omfattning anser du att tidsintervallet utgorde en risk för patienten?  

Liten/obefintlig     1-2-3-4-5-6-7-8-9-10       Mycket stor 

 

b).  Bedömde du att trafiksäkerheten var en risk för dig när patienten var obältad? 

JA                                                               NEJ 

Om JA i vilken omfattning anser du att tidsintervallet utgjorde en risk för dig? 

Liten/obefintlig     1-2-3-4-5-6-7-8-9-10      Mycket stor 

 

8.  Förekom det lösa föremål i vårdutrymmet under prioritet-1 transporten?  

JA      NEJ 

Om nej gå till fråga 12 
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9. Vilken typ av utrustning låg löst under prioritet-1 transporten? (flera svarsalternativ 

möjliga) 

Medicinteknisk utrustning 

Kommunikationsutrustning 

Läkemedelsväska/ Andningsvårdsväska el. motsvarande 

Dina personliga tillhörigheter 

Patientens personliga tillhörigheter 

Fordonsspecifika föremål 

Om annat föremål, vilket?.............................................................................. 

 

 

10.  Av vilken anledning förekom det lösa föremål? (flera svarsalternativ möjliga) 

Medicinska åtgärder krävde det 

Omvårdnadsåtgärder krävde det 

Bilens utformning/ Brister i fordonet 

Medvetet avsteg från lokala riktlinjer 

Övrigt, ange vad………………………………………………………………… 

 

11a) Bedömde du att trafiksäkerheten var en risk för dig när det förekom lösa 

föremål? 

JA                                                           NEJ 

Om JA i vilken omfattning ansåg du att de lösa föremålen utgjorde en risk för dig?  

Liten/obefintlig     1-2-3-4-5-6-7-8-9-10       Mycket stor 

 

b) Bedömde du att trafiksäkerheten var en risk för patienten när det förekom lösa 

föremål? 

JA                                                          NEJ 

Om JA i vilken omfattning ansåg du att de lösa föremålen utgjorde en risk för patienten?  

Liten/obefintlig     1-2-3-4-5-6-7-8-9-10      Mycket stor 
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12. Kan du identifiera några trafiksäkerhetsrisker i vårdutrymmet för dig eller 

patienten under senaste prioritet-1 transport till sjukhus, och som inte har nämnts i 

ovanstående frågor, om ja kan du beskriva vad?  

 

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

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

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


