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SAMMANFATTNING 

Ambulanser kör ofta i hög hastighet och gör så vid dygnets alla tidpunkter och vid alla 

årstider. Vid en eventuell kollision innebär en undermålig säkerhetsbältesanvändning 

en betydande risk för skador, både för patienten, vårdaren och eventuella medåkare. 

Det ställs höga krav på hur ambulanser ska vara utrustade vad gäller bland annat 

inredning och medicinskteknisk utrustning. Detta för att garantera säkerheten för både 

patienter och personal. Att vistas i ambulansens vårdhytt har visat sig innebära en ökad 

risk för olyckor och dödsfall jämfört med andra arbetsplatser inom vården. Flertalet 

studier har gjorts avseende personalens bältesanvändning i vårdhytten men inte i 

samma utsträckning vad gäller bältesanvändning på ambulansbåren. Studiens syfte var 

att belysa användningen av ambulansbårens säkerhetsbälten vid transport av vuxna 

patienter i ambulans. Syftet nåddes genom insamling av data avseende 

bältesanvändning och personalens inställning till centrala begrepp, vilket skedde med 

enkät som metod. Resultatet visade att patienter inte åker obältade och att midjebältet 

var det vanligast använda bältet. Underbensbältet var det minst använda bältet. En 

knapp tredjedel av vårdarna i studien använde samtliga befintliga bälten på båren och 

bara en tredjedel av dessa applicerade dessutom bältena på ett korrekt och 

ändamålsenligt sätt. Två olika bårar användes i studien. På bår B användes axelbälten i 

högre utsträckning än på bår A. Den vanligaste orsaken till att axelbälten inte användes 

var att vårdaren rutinmässigt inte brukade använda dessa. Detta gällde för urvalet i 

allmänhet och för bår A i synnerhet. Utbildningsmetod och användningsgrad av det 

egna säkerhetsbältet i vårdhytten påverkade inte vårdarens benägenhet att använda 

patientens säkerhetsbälten vid transport på bår. Av studiens resultat kunde slutsatsen 

dras att säkerhetsbältesanvändningen i ambulansen har stor förbättringspotential. 

Resultatet påvisade tydliga brister i användningen av bårens säkerhetsbälten vid 

patienttransport. Att säkerhetsbältesanvändningen för patienterna i ambulansen förs upp 

till diskussion, anser forskarna, är mycket viktigt för att främja såväl patientsäkerheten 

som trafiksäkerheten och ambulanspersonalens arbetsmiljö. 

Nyckelord: säkerhetsbälte, ambulans, patientsäkerhet, trafiksäkerhet, 

arbetsmiljösäkerhet 
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ABSTRACT  

Ambulances frequently drive at high speed, at all hours and all through the year. In case 

of a collision there is a significant risk of injury to patients and staff alike if seat belts 

are not used properly. To guarantee the safety of patients and staff while travelling in 

the ambulance high standards are set for the fitting and medical technical equipment of 

the vehicle. Travelling in the back of an ambulance has shown an increased risk of 

injury and death compared to other workplaces in the nursing community. Several 

studies have been conducted regarding the use of seat belts use for the ambulance staff, 

but not when it comes to the use of seat belts on the ambulance stretcher. The aim of 

this study was to high-light the use of seat belts on the ambulance stretcher in 

transporting adult patients in the ambulance. This was accomplished by the collection 

of data regarding the use of seat belts and the staff’s view on some central concepts. 

This was achieved by using a questionnaire as method. The result showed that patients 

did not go completely without seat belts and that the waist belt was the most commonly 

used seat belt. The belt for the lower part of the leg was the least used. Barely a third of 

the staff in the study used all of the available seat belts on the stretcher, and only a third 

of those that did, used it in accordance with the instructions from the manufacturer. 

Two different types of stretchers were used in the study. On stretcher B the shoulder 

straps were used more frequently than on stretcher A. The most common reason for not 

using the shoulder straps was that the personnel routinely chose not to use them. This 

applied for the sample as a whole, and more significantly for the users of stretcher A. 

The method of learning and to what degree the staff used their own seat belts did not 

correlate to the tendency of using belts on patients. From the result of the study the 

conclusion can be drawn that the use of seat belts in the ambulance has great potential 

for improvement. The result pointed to evident deficiencies in the use of seat belts on 

the stretcher in patient transport. The researchers believe that bringing attention to the 

use of seat belts for patients in ambulance transportation is very important in promoting 

patient safety, traffic safety and working environment for the staff. 

Keywords: seat belt, ambulance, patient safety, road safety, occupational safety. 
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INLEDNING 

Den 21 november 2011 körde en norsk ambulans av vägen i hög hastighet och 

vinterväglag. Fem personer fanns i bilen; två ambulansmedarbetare, en läkare och en 

sjuksköterska samt patienten – en 68-årig kvinna. Bilen åkte av vägen och landade i ett 

dike mellan vägbanan och en bergvägg. De fyra i personalen överlevde; tre med lätta 

skador och en med inledningsvis allvarligare skador. Patienten fick svåra skador i huvud 

och överkropp och hängde med hela överkroppen utanför ambulansen. Hon dödförklarades 

på platsen (Erichsrud, Bråmark, Hansen, & Engely, 2012).  

Efter olyckan gjordes en analys av händelsen. Rapporten visade på ett antal faktorer som 

påverkat skadeutfallet. Dessa inkluderade eftermonterad utrustning i vårdhytten som ej 

lastsäkrats och krocktestats korrekt och därför lossnat, liksom extra medicinsk utrustning 

som inte heller lastsäkrats. Att patienten säkrats på båren med höft- och benbälte, men utan 

axelbälten förklarades vara den huvudsakliga anledningen till dödsfallet (Erichsrud m.fl., 

2012).  

Figur 1. Rekonstruktion av patientens position före och omedelbart efter olyckan (publicerad med 

upphovsmännens tillstånd) (Erichsrud m. fl., 2012)  

BAKGRUND 

Ambulanssjukvård 

Ambulanssjukvården är en del av det prehospitala fältet och kan definieras som ”hälso- 

och sjukvård som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans” 

(SOSFS 2009:10). Ordet ambulans kommer från det latinska ambulare, som betyder rörlig 

eller kringresande (Ambulans, 1998). En ambulans utgörs vanligen av ett vägburet fordon, 

men kan också vara en båt, helikopter eller flygplan (SOS Alarm, 2013).  

Från att från början ha varit en organisation som i princip enbart transporterat sjuka och 

skadade personer till sjukhus, har den moderna ambulanssjukvården blivit mer kvalitativ 

och fungerar många gånger som initial del av sjukhusvården, där behandling av akuta 

tillstånd kan påbörjas redan i patientens hem eller i ambulansen på väg in till sjukhuset och 

därmed dramatiskt korta tiden tills patienten får adekvat vård och behandling (Svensson & 

Suserud, 2009). Ambulanssjukvården har utvecklats både när det gäller kvalitet och 

kapacitet under de senaste decennierna och i takt med att framsteg görs inom såväl medicin 

och omvårdnad ställs allt högre krav på personalens kompetens (Suserud m. fl., 2005). 
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Vårdhytten i en ambulans är en komplex arbetsplats. På ett mycket begränsat utrymme 

skall personal och patient samsas samtidigt som akut livräddande, avancerad vård ska ges 

(Gårdelöv, 2009). Ambulanssjukvård är till sin natur inriktat på korta vårdmöten där 

patienten ofta är akut försämrad i sitt hälsotillstånd. Varje ambulansuppdrag är unikt då 

såväl vårdmiljö, utlarmningsorsak, patient och prioriteringsnivå är olika. På vis ställer 

verksamheten höga krav på personalens flexibilitet och förmåga att lösa uppgifter under 

skiftande förhållanden och under stress (Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009). Detta 

ställer höga krav på utrustningens tillgänglighet, åtkomlighet till patienten samt på 

personalens kunskaper och kompetens (Gårdelöv, 2009). 

Ambulanspersonal 

En ambulans skall vara bemannad med personal som har behörighet att administrera 

läkemedel och har rätt kompetens och utbildning för att ge prehospital akutsjukvård med 

den utrustning som finns i ambulansen (SOSFS 2009:10). I praktiken innebär detta att 

minst en legitimerad sjuksköterska skall ingå i besättningen då de har behörighet att 

administrera läkemedel, vilket ambulanssjukvårdare saknar (SOSFS 2000:1). Krav på 

sjuksköterskor med specialistutbildning inom ambulanssjukvård finns på några håll i 

landet, men nationella riktlinjer eller krav för detta saknas. Det är upp till varje landsting 

att bestämma sina riktlinjer (SOSFS 2009:10). Som exempel kan nämnas att Region Skåne 

valt att kravställa minst en specialistutbildad sjuksköterska (ambulans-, IVA- eller 

anestesisjuksköterska) i varje akutambulans och minst en grundutbildad sjuksköterska i 

varje transportambulans (Harrysson, 2015). 

Teoretisk utgångspunkt 

I ambulanssjukvården, liksom i den övriga hälso- och sjukvården, innebär 

omhändertagande av en patient både medicinska och omvårdnadsmässiga aspekter. Den 

rent medicinska bedömningen av en patient baseras i stor utsträckning på anamnes, 

kliniska fynd och mätdata – en naturvetenskaplig disciplin med fokus på orsaker till 

uppvisade symptom. Omvårdnad eller vårdvetenskap är humanvetenskaplig och inriktar 

sig mer på människan bakom symptomen och sjukdomen. Den vårdvetenskapliga 

forskningen handlar om att förstå vilka behov människan bakom sjukdomen har och hur 

dessa kan mötas, snarare än att förstå sjukdomen i sig och hur den kan botas eller lindras. 

Här ligger fokus på individens förmåga att till exempel ta till sig behandlingsanvisningar, 

förmåga till egenvård, upplevelse av hälsa eller lidande. Ambulanspersonalens möte med 

patienten sker inte på ett sjukhus med tillgång till medicinska specialiteter. Det 

prehospitala vårdmötet kräver att personalen kan balansera den medicinska bedömningen 

med den omvårdnadsmässiga förmågan att läsa in patientens behov och att snabbt skapa 

trygghet och förtroende i det korta mötet (Nyström & Herlitz, 2009). 

Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson (1991) menar att målet med omvårdnad är att 

främja tillfrisknande och hälsa eller, om detta inte möjligt, att främja en fridfull död. Hur 

målet nås och vad som ligger i begreppen hälsa, tillfrisknande och fridfull död, menar 

Henderson, bestäms av patienten. Utöver detta finns en rad universella behov 

gemensamma för alla människor såsom exempelvis mat, kläder, kärlek och sömn. 

Omvårdnaden av en patient måste grundas i tillvaratagandet av dessa universella behov för 

att skapa möjlighet att tillgodose de ovan nämnda omvårdnadsmålen. Henderson listar 14 

sådana grundläggande omvårdnadsåtgärder – som att hjälpa patienten att andas, äta och 

dricka, sova eller att hjälpa patienten undvika faror i omgivningen. 
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Den norska omvårdnadsteoretikern Kari Martinsen (2007) menar att omvårdnad bygger på 

omsorg, vilket i sin tur är en basal förutsättning för mänskligt liv. Enligt Martinsen kan 

människan inte leva isolerad från andra. Beroendet av andra är ett djupt mänskligt behov 

som bara blir starkare i samband med sjukdom och lidande. Beroende kräver en mänsklig 

respons – omsorg. Omsorg som svar på patientens beroende skall alltså vara grunden för 

all omvårdnad.  

Martinsen (2010) presenterar tre aspekter på omsorg. Den första är omsorg som ett nära 

och öppet förhållande mellan två individer med grundhållningen respekt för den andres 

situation. Förhållandet byggs på gemenskap, solidaritet och ömsesidighet. Den andra 

aspekten innebär att ta ansvar för de som är svaga. Detta innebär att vårdutövaren inte 

förväntar sig något i gengäld, utan bygger på insikten att alla människor någon gång kan 

vara i behov av omsorg och vara beroende av andra. Denna relation bygger på ett 

makt/beroendeförhållande och maktutövandet måste därför ske på ett moraliskt 

ansvarsfullt sätt. Omsorg omfattar utförandet av konkreta omvårdnadshandlingar baserat 

på en förförståelse av vad som är bäst för den andra människan (Martinsen, 2010). Denna 

tredje aspekt knyter Martinsen till kärlek och specifikt kärleken till sin nästa. 

Omvårdnadshandlingar sker på basen av kärlek till sin nästa eller enligt normmoral, det vill 

säga att uppföra sig som om man älskade sin nästa även om man inte gör det. 

Förförståelsen grundas på varseblivning, alltså på vad man med hjälp av sina sinnen kan 

utläsa att den andre behöver. Tolkningen av dessa intryck sker hos den professionella 

vårdnadsgivaren med hjälp av formell utbildning, klinisk erfarenhet och intuition 

(Martinsen, 2007). 

Margaretha Ekebergh (2015) talar också om denna relation mellan vårdare och patient och 

använder termen livsvärld – en människas förhållningssätt till sin tillvaro, sina dagliga 

aktiviteter och mötet med andra. En människas livsvärld är unik och formas av människans 

erfarenheter, tankar, känslor och sociala samspel med andra. Den kan delas med andra 

människor och Ekebergh pekar på vikten av att vårdaren försöker se och sätta sig in i 

patientens livsvärld i vårdmötet. Livsvärlden är unik för varje människa, vilket gör att 

samma situation eller plats kan upplevas helt olika av olika människor. Den karaktäriseras 

av mening och sammanhang och människans sökande efter detta. Att se sammanhang och 

en mening med livet eller en viss situation hjälper individen att finna trygghet medan 

motsatsen skapar ensamhet och vilsenhet. 

Säker vårdmiljö 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är målet för hälso- och sjukvården att ge 

alla patienter en god vård på lika villkor. Vården som ges ska uppfylla kraven på en god 

vård. Det innebär att den ska vara av god kvalitet, vara lättillgänglig och ta hänsyn till 

patientens självbestämmande och integritet. Hälso- och sjukvården ska även skapa god 

kontakt mellan patient och vårdgivare och kontinuitet och säkerhet i vården. All vård och 

behandling ska i möjligaste mån ges i samförstånd med patienten (SFS 1982:763).  

 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor listar Säkerhet och kvalitet som 

ett av sjuksköterskans kompetensområden. Här sorterar förmågan att följa författningar, 

rutiner och riktlinjer och att ”medverka i fortlöpande systematiskt och dokumenterat 

kvalitets- och säkerhetsarbete och kontinuerligt förbättringsarbete” (Socialstyrelsen, 2005, 

s. 12).  
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Under kompetensområdet Vårdmiljö listas förmågan att medverka i arbetsmiljöarbete och 

att uppmärksamma och aktivt förebygga arbetsrelaterade risker (Socialstyrelsen, 2005). Av 

kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor framgår att den specialistutbildade 

sjuksköterskan dessutom skall kunna identifiera riskfyllda miljöer, skapa ett säkert 

vårdrum för patienten samt förflytta patienter på ett trafik- och patientsäkert sätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). 

Patientsäkerhet 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) definierar patientsäkerhet som skydd mot 

vårdskada. Samma lag definierar vårdskada som ”… lidande, kroppslig eller psykisk skada 

eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade 

vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården” (SFS 2010:659,1 kap, 5 §). All 

hälso- och sjukvårdspersonal åläggs att arbeta för att upprätthålla en hög patientsäkerhet 

och ge sakkunnig vård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. De bär dessutom 

själva ansvaret för hur arbetsuppgifter fullgöres.  

Trafiksäkerhet  

Dåvarande Vägverket definierade 2001 trafiksäkerhet som ”tillstånd som innebär att 

olycks- och skaderisker i trafiken minimeras” (Trafiksäkerhet, 2001). Definitionen följs av 

anmärkningen att trafiksäkerhetens långsiktiga mål är att ingen ska dödas eller skadas på 

grund av trafikolyckor (Trafiksäkerhet, 2001). Arbetsmiljöverket talar om trafiksäkerhet 

som kunskap och attityd samt rent praktiska åtgärder för en säkrare arbetsmiljö i trafiken 

såsom utvilade förare, nykterhet, krocksäkra, väl underhållna fordon, använt säkerhetsbälte 

och en hastighet anpassad efter omständigheterna (Arbetsmiljöverket, 2012). 

Arbetsmiljösäkerhet 

Ambulansens vårdhytt är en farlig arbetsplats, vare sig bilen är i rörelse under en 

utryckningskörning eller står parkerad på en olycksplats där andra trafikanter rör sig förbi. 

Personalens egen säkerhet bör därför stå i främsta rummet (Salomone & Pons, 2011). 

Enligt en amerikansk studie är den arbetsrelaterade dödligheten mer än dubbelt så hög hos 

ambulanspersonal som hos annan hälso- och sjukvårdspersonal och denna förhöjda risk 

beror i stor utsträckning på trafikolyckor med ambulans (Maguire, Hunting, Smith, & 

Levick, 2002). Enligt Arbetsmiljöverket dör runt tio arbetstagare om året i trafikolyckor 

under arbetstid i Sverige. Det är arbetsgivarens ansvar att värna om trafiksäkerheten genom 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Ett exempel på detta är framtagande av en 

trafiksäkerhetspolicy med utgångspunkt i den egna verksamhetens risker och 

förutsättningar. Arbetsgivaren ansvarar för att de anställda känner till policyn och 

arbetstagarna i sin tur ansvarar för att följa den i sitt dagliga arbete (Arbetsmiljöverket, 

2012). När det gäller ambulansverksamheten måste personalen vara införstådda med 

riskerna i sin arbetsmiljö, inte bara avseende smittorisker eller potentiellt våldsamma 

patienter utan även vad gäller trafiksäkerhet (Salomone & Pons, 2011). Varje planerad 

vårdåtgärd i ambulansmiljö innebär en utvärdering av vårdbehov och behandling kontra 

erforderligt vårdtempo (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Att bedöma patientens 

tillstånd och behov av urakut transport till sjukhus är ett dagligt inslag i 

ambulansverksamheten (Salomone & Pons, 2011). 
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Ambulansrelaterad olycksstatistik 

Utryckningskörning är en riskfaktor för trafikolyckor. Custalow och Gravitz (2009) visade 

i sin studie att trafikolyckor med ambulans var vanligast i samband med 

utryckningskörning och då framför allt i korsningar. En analys av alla trafikolyckor som 

inträffade i Sverige från 2005 fram till halvårsskiftet 2006 visar att hälften av de som dog 

obältade hade klarat sig om de använt säkerhetsbälte (Trafikverket, 2010).  

Enligt Transportstyrelsen har det under perioden 2010-2015 inträffat ca 55 trafikolyckor 

med ambulanser inblandade i Sverige. Denna siffra är dock svår att verifiera eftersom det 

saknas komplett statistik och siffran inkluderar både små incidenter och stora olyckor 

(Björkman, 2015). I sin kunskapsöversikt Ambulansrelaterade skadehändelser menar 

Lundälv (2005) att det är svårt att hitta tillförlitlig statistik över den här typen av olyckor 

på grund av brist på sammanhållen registrering och på många håll bristande registrerings- 

och uppföljningsarbete. Många gånger är det media som är bäst på att uppmärksamma 

dessa incidenter. Under perioden 2002 – 2005 rapporterade press, radio och tv om 47 

ambulansrelaterade olyckor i Sverige. 

I Norge har en nationell olycksgrupp inrättats med uppgift att detaljstudera och analysera 

alla ambulansolyckor för att hitta förbättringsområden. Felaktig eller bristande säkring av 

patienter och löst liggande utrustning är återkommande orsaker till uppkomna skador 

(Erichsrud m. fl., 2012).  

Risker och säkerhet i vårdhytten 

Det bakre vårdarutrymmet i ambulansen – vårdhytten - är en riskfylld plats och att måna 

om både sin personliga säkerhet och patientens säkerhet skall därför vara av hög prioritet 

för ambulanspersonalen (Salomone & Pons, 2011).  

I en enkätstudie uppgav ambulanspersonal att de inte kan nå all nödvändig medicinteknisk 

utrustning när de sitter fastspända och därför ofta väljer att ta av sig säkerhetsbältet vid 

vård av kritiska patienter. Ambulanspersonalen uppvisade en tendens att åsidosätta sin 

egen säkerhet för att hjälpa patienten. Beteendet utgör dock en risk, både för personalen 

och för patienten som riskerar att träffas av vårdaren om denne kastas runt i vårdhytten vid 

en olycka. Studien visade på att brister i ambulansens inredning gjorde att säkerheten i 

vårdhytten äventyrades och att en annorlunda design av vårdhytten behövdes för att 

komma tillrätta med problemet (Carlsson & Lundqvist, 2014). 

I en intervjustudie från 2007 om ambulanspersonalens upplevelse av trafiksäkerheten i 

vårdhytten framkommer att personalen ofta fick välja att inte ha säkerhetsbälte i situationer 

där patienten krävde vårdinsats under transport eftersom de inte kunde nå vare sig 

utrustning eller patient på ett bra sätt. Vidare framkom att patienterna oftast var fastspända 

med midjebältet på båren och att benbälten inte alltid fanns eller ofta inte användes. 

Axelbälten fanns, men användes bara i uppskattningsvis 50 procent av fallen. Patientens 

sjukdomstillstånd och svårigheten att ta EKG med axelbälte på framfördes som de 

vanligaste anledningarna till axelbältet inte användes (Eriksson & Werner, 2007). 
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En turkisk retrospektiv studie undersökte 21 fall med patienter som mellan åren 1996 och 

2005 avlidit upp till 50 dagar efter att den ambulans de färdats i varit med om en 

trafikolycka. Journaler granskades av patienternas tillstånd både före och efter 

ambulansolyckan för att se om olyckan var orsak till dödsfallet. I 6 av dessa 21 dödsfall 

befanns ambulansolyckan ha varit en direkt orsak till dödsfallet och ytterligare 2 dog av 

okända orsaker. Huruvida patienterna hade säkerhetsbälte eller inte framgick inte av det 

material som forskarna hade att utgå ifrån. Det som dock kunde bedömas var att en stor 

andel av patienterna ådrog sig skador på huvud och underben i samband med 

ambulansolyckan (Ersoy m. fl., 2012). 

En fransk studie från 2012 som bland annat inkluderade ett krocktest visade också att 

patientens huvud utsattes för enorma krafter (som mest 48 G) i kollisionsögonblicket. 

Eftersom endast midjebälte användes for överkropp och ben av båren och huvudet träffade 

en vass kant på ett förvaringsskåp. Medicinsk utrustning i vårdhytten flög tvärs igenom 

hytten eftersom den ej var tillräckligt väl fastmonterad. I samma studie fick 

ambulanspersonal från 49 av Frankrikes största ambulansdistrikt svara på en enkät bland 

annat angående säkerhetsbältesanvändning för både sig själva och sina patienter. Nittiosju 

procent svarade att de alltid eller ofta hade säkerbälte på sig vid resans start, men bara 28 

procent hade säkerhetsbälte under hela resan. På frågan om patienten hade säkerhetsbälte 

på båren svarade 55 procent att det alltid eller ofta var så, medan 20 procent endast hade 

bälte ibland. Tjugofem procent svarade att deras patienter aldrig hade säkerhetsbälte på 

båren (Fournier m. fl., 2012). 

En amerikansk analys av ambulansolyckor i USA mellan åren 1990 och 2008 visar att 

under denna period dog 176 personer i trafikolyckor medan de färdades i ambulans. Av 

dessa befann sig 113 personer i vårdhytten. Utav dessa 113 hade 27 personer 

säkerhetsbälte och 73 personer saknade säkerhetsbälten. För 13 personer var uppgift om 

säkerhetsbältesanvändning okänd. Huruvida de använda bältena var korrekt applicerade 

eller ej framgår inte av studien, ej heller hur många av dessa som är patienter och hur 

många som är anhöriga eller personal (Grant & Merrifield, 2011).  

Lagar och regler 

Utryckningskörning 

Förare av ambulans får i trängande fall begära fri väg genom att ge signal med sirener och 

blåljus. I dessa fall, och med iakttagande av särskild försiktighet, kan föraren också 

underlåta att följa föreskrifter som inte särskilt gäller honom eller henne. Bestämmelserna 

om högsta tillåtna hastighet på vägen gäller inte heller när en ambulans används vid 

brådskande utryckning. Föraren är trots signalerna alltid skyldig att ta hänsyn till andra 

trafikanters säkerhet och måste alltid lyda anvisningar av en polisman (SFS 1998:1276). 

Två motioner om gemensamma nationella riktlinjer avseende utryckningsförarutbildning 

har inkommit flera gånger till riksdagen, senast 2014 (Lohman, 2014). Båda dessa har fått 

avslag, senast med hänvisning till Transportstyrelsens utlåtande från 2013 att det är upp till 

huvudmännen att utbilda sina förare (Riksdagens trafikutskott, 2015). Av Socialstyrelsens 

föreskrifter för ambulanssjukvården framgår att vårdgivaren ansvarar för att 

ambulanspersonalen har rätt kompetens för att utföra ett ambulansuppdrag på ett säkert sätt 

(SOSFS 2009:10). 
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Kravspecifikation för ambulans 

Enligt den författning från Socialstyrelsen som styr ambulanssjukvården skall utrustningen 

i en ambulans vara sådan att man kan förflytta patienter på ett säkert sätt och att 

specifikationerna för bårar och annan utrustning följer fastställd standard. Detta inkluderar 

bland annat att utrustning i vårdutrymmet ska gå att lastsäkra, att besättningen har rätt 

kompetens för att framföra fordonet samt att fordonet är inrett och dimensionerat så att 

säker och god vård kan ges under transport (SOSFS 2009:10).  

En ambulans skall, enligt Transportstyrelsens förordning (TSFS 2010:87), genomgå en 

registrerings- och lämplighetsbesiktning med identifiering och kontroll av att fordonet 

uppfyller de tekniska krav som specificeras i SS-EN 1789:2007+A2:2014 (Swedish 

Standards Institute, 2014). Vid besiktningen kontrolleras att fordonet är lämpligt för sin 

användning, exempelvis kontrolleras vårdutrymmet och bårplatsen.  

Kravspecifikation för ambulansbåren 

Kravet som ställs på ambulansbårar i Sverige är att de skall klara 20 G i alla riktningar 

(TSFS 2010:2). Vilken bår som används är upp till entreprenören och bestäms när 

ambulansen utrustas (SOSFS 2009:10). Dock är de svenska kraven på 20 G högre än 

kraven i resten av Europa, där gränsen är 10 G. De bårtyper (Allfa Europe Premium och 

Pensi Multifunktionsbår, hädanefter benämnda bår A resp. bår B) som förekommer i 

studien är godkända och krocktestade för svensk standard (Ferno Norden, 2014; Pensi 

Rescue, 2016).  

Regler för säkerhetsbältesanvändning 

De regelverk som berör bilbälten och deras användning finns beskrivna i 

Trafikförordningen (SFS 1998:1276). Där förklaras bland annat att i ett fordon får 

passagerare inte tas med i sådant antal eller placeras på sådant sätt att fara kan uppstå. 

Passagerare skall färdas på plats utrustad med bilbälte om en sådan finns, samt använda 

bilbältet. Personer över 15 år är själva ansvariga för sin bilbältesanvändning. Föraren är 

ansvarig för att samtliga personer i fordonet under 15 år har bilbälte på sig. Barn som är 

kortare än 135 cm ska använda särskild skyddsanordning; babyskydd, bilbarnstol, 

bältesstol eller bälteskudde (SFS 1998:1276).  

Ansvarsfördelning 

Trafikförordningen föreskriver att alla som färdas i ett fordon skall använda en plats med 

säkerhetsbälten om en sådan är tillgänglig (SFS 1998:1276). Även relativt friska och 

självständiga patienter upplever dock ofta ambulansmiljön som främmande och obekant 

och överlämnar därför ofta ganska omgående vid ambulansens ankomst kontrollen över sin 

situation till personalen och intar en mer passiv roll (Suserud, o.a., 2005). Enligt 

kontaktperson på Transportstyrelsen (Göingberg, 2016) finns för de ambulanspatienter som 

inte är i fysiskt skick att sitta på det vanliga bilsätet en bår där patienten kan färdas 

liggande eller sittande, vanligen åkande baklänges. Trafikförordningen kan tolkas på så vis 

att båren då inte jämställs med ett vanligt bilsäte. Båren är dock föremål för den tekniska 

kravspecifikation som beskrivits ovan. Ambulanspersonalen styrs av både Socialstyrelsens 

föreskrifter och patientsäkerhetslagen (Göingberg, 2016).  

Enligt en ambulansentreprenörs trafikpolicy (Dahl, 2007) skall patienten alltid, utom i 

undantagsfall, vara bältad på båren med fyrpunktsbälte (midje- och axelbälte) och 

benbälte. I de fall lårbälte finns skall det också användas. 
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Endast när patientens tillstånd gör det omöjligt behöver bälte inte användas och föraren 

skall då upplysas om detta och anpassa fordonets hastighet därefter. Detsamma gäller om 

personalen i vårdhytten på grund av pågående vårdåtgärd måste arbeta utan säkerhetsbälte 

under färd (Dahl, 2007).  

Säkerhetsbälten på ambulansbåren  

Bältets funktion och syfte 

Energin i en eventuell kollision skall absorberas av bröstkorgen och bäckenet utan att 

efterlämna några allvarliga skador om bilbältet är korrekt placerat och utrymmet patienten 

upptar är intakt. Kraften från kollisionen överförs då från kroppen till bältena och deras 

upphängningsmekanism och risken för livshotande skador minskar kraftigt. Detta 

förutsätter att säkerhetsbältet använts på korrekt sätt (Salomone & Pons, 2011).  

Säkerhetsbälten bår A 

För att patienten ska resa säkert och ha bra stöd av bältena vid en inbromsning eller 

kollision har båren fyra säkerhetsbälten – midjebälte, axelbälten, lår/knäbälte och 

underbensbälte (se figur 2). Lår- och underbensbältena är enkla, fristående bälten som 

knäpps ihop på mitten och därefter ska justeras och spännas så att de sitter åt kring 

patientens ben. Midjebältet har en liknande konstruktion, men är även anpassat för att 

öglor från de båda axelremmarna ska träs på tappen på bältesspännet innan midjebältet 

knäpps. Axelbältena går således inte att använda utan att midjebältet används. Samtliga 

bälten dras åt manuellt efter applicering och är därefter statiska och inflexibla (Germa, 

2007). Detta att jämföra med ett s.k. rullbälte som typiskt återfinns som trepunktsbälte i 

vanliga personbilar. Ett rullbälte tillåter en viss rörlighet och flexibilitet även efter 

applicering, men låses vid snabb utdragning för att hålla passageraren säker vid hastiga 

inbromsningar eller kollisioner (Rullbälte, 2016).  

Enligt bruksanvisning för bår A skall samtliga bälten fästas runt patienten (axel-, lår-, 

midje- och underbensbälten). Midjebältet ska spännas åt innan axelremmarna stramas åt 

för att förhindra att midjebältets låspunkt hamnar för högt upp på överkroppen. 

Axelremmarna ska sluta om axlarna på patienten så att det inte uppstår glapp. Eventuella 

kuddar och filtar skall inte ligga innanför bältena (Germa, 2007). 

Figur 2. Säkerhetsbältesanvändning på bår A respektive bår B i enlighet med direktiv från respektive 

tillverkare. 
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Säkerhetsbälten bår B 

Officiell information eller utbildningsmaterial avseende hur bältena på bår B bör användas 

finns ej att tillgå från vare sig leverantör eller återförsäljare. Beskrivningen nedan är därför 

hämtad från telefon- och epostkonversation med tillverkarens representant (Göthensten, 

2016) i Sverige.  

Utbildning av personalen sker på respektive arbetsplats när en ny bårtyp tas i bruk. Båren 

har tre bälten – midjebälte (med integrerat höftbälte), axelbälten samt benbälte (figur 2). 

Underbensbältet är flyttat till lårhöjd eftersom det i företagets interna tester visat sig vara 

mer effektivt för att hålla benen på plats. Midjebältet skall spännas i livremshöjd innan 

axelbältena appliceras. Korsning av axelbältena görs för att undvika att de glider ner. Efter 

att axelbältena är applicerade spänns dessa åt. Sist knäpps benbältet ihop och spänns över 

låren. Bår B:s säkerhetsbälten är, i likhet med bår A:s, statiska och medger efter manuell 

tillpassning ringa flexibilitet eller rörlighet (Göthensten, 2016). 

Problemformulering 

Ambulanssjukvård bedrivs dygnet runt, året runt oavsett väder, väglag och trafiksituation 

och ofta i en akut och stressig kontext. Att vårda patienter under pågående 

ambulanstransport innebär en ökad risk för olyckor och dödsfall för de som vistas i 

vårdhytten.  

Det ställs höga krav på hur svenska ambulanser skall vara utrustade både avseende 

personal, trafiksäkerhet, inredning och medicintekniska produkter. Detta för att de ska vara 

så säkra som möjligt för både personal och patienter. 

Ansvarsfördelningen avseende bältesanvändning för patienter i ambulans är otydlig i 

juridisk mening och de bälten som finns på ambulansbårarna är inte lätta för patienterna att 

använda och kräver utbildning i korrekt applicering. 

De bårar som används är numera utrustade med ett flertal bälten som med korrekt 

användning skall minimera skador vid eventuell trafikolycka. Om dessa säkerhetsbälten 

inte används eller inte används korrekt finns det en risk för att patienten utsätts för 

vårdskada i händelse av kollision, hastig inbromsning eller undanmanöver och 

patientsäkerheten äventyras. Att belysa säkerhetsbältesanvändningen för patienterna i 

ambulansen blir således mycket viktigt för att främja såväl patientsäkerhet som 

trafiksäkerhet och ambulanspersonalens arbetsmiljösäkerhet. 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att belysa användningen av ambulansbårens säkerhetsbälten 

vid transport av vuxna patienter i ambulans.  

Forskningsfrågor 

 Hur vanligt är det att ambulansbårens säkerhetsbälten används i full utsträckning 

och på ett ändamålsenligt sätt? 

 Vilka orsaker till eventuellt bristande säkerhetsbältesanvändning kan identifieras? 
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METOD 

Ansats 

Forskningsansatsen för den här studien var positivistisk. Det innebär att ett fenomen 

studeras utifrån föresatsen att det finns en eller flera förklarande anledningar till hur 

fenomenet uppstått. Forskaren bör förhålla sig objektiv och neutral. Total objektivitet är 

dock i princip en omöjlighet, men ska vara det eftersträvade målet. En positivistisk ansats 

försöker hitta de troligaste förklaringarna till det studerade fenomenet och eftersträvar en 

hög sannolikhetsgrad som stöd för dessa förklaringar (Polit & Beck, 2012).  

Design 

Studiens design var kvantitativ och icke-experimentell, vilket är lämpligt i studier som 

handlar om att undersöka hur vanligt förekommande något är eller undersöka samband och 

orsaker. Data samlas in på ett strukturerat och systematiskt sätt för att sedan analyseras 

med statistiska metoder (Polit & Beck, 2012).  

Syftet att belysa användningen av ambulansbårens säkerhetsbälten uppnåddes genom att 

ställa av deskriptiva och exploratoriska enkätfrågor. 

Flervalsfrågor 

Flervalsfrågor innebär frågor med tre eller fler svarsalternativ. Dessa är att föredra framför 

dikotoma frågor eftersom de ger forskarna mer information, framförallt vid attityd- och 

åsiktsfrågor (Polit & Beck, 2012). I denna studie förekommer både flervalsfrågor där man 

endast kan välja ett av de angivna alternativen och frågor där flera alternativ kan väljas 

samtidigt. Många av flervalsfrågorna ger även respondenten möjligheten att själv ange ett 

passande alternativ genom förekomsten av svarsalternativet ”Annat, nämligen:”, följt av en 

textruta. Detta minskar risken för att forskarnas förförståelse i alltför hög grad genomsyrar 

svaren och ger respondenten större möjlighet att svara sanningsenligt (Polit & Beck, 2012). 

Likertskala 

Vid mätning av en grupps attityder eller beteenden är likertskalan en av de mest använda 

metoderna. Med hjälp av påståenden eller frågor som ska graderas kan man till skillnad 

från vid dikotoma frågor urskilja åsiktsgrader i resultatet. Ytterpunkter anges såsom 

”instämmer helt” och ”instämmer inte alls” och alternativ däremellan i en flergradig skala 

(Ejlertsson, 2014). Svaren kan också viktas, det vill säga värderas på en skala, vilket ger en 

ökad statistisk användbarhet. Detta kan vara användbart när det gäller att exempelvis 

identifiera förbättringsområden. Likertskalorna som används i denna studie har viktade 

svarsalternativ. Antalet svarsalternativ varierar beroende på typen av frågeställning. Några 

av frågorna har även alternativet ”Ej tillämpligt” som är oviktat (Polit & Beck, 2012). 

Urval 

Urvalets styrka (power), det vill säga sannolikheten att urvalet speglar populationen är 

beroende av flera faktorer. En av de viktigaste är urvalets storlek. Ju större urval, desto 

högre blir sannolikheten att resultatet är generaliserbart till populationen. En annan viktig 

aspekt är om urvalet är representativt för populationen (Polit & Beck, 2012).  
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Urval kan göras genom att först identifiera den population som ska undersökas och därefter 

identifiera hur stor del av populationen som kan vara tillgänglig för urval. Sedan fastställs 

vilka inklusions- och exklusionskriterier som ska gälla för urvalet. Detta bör göras så att 

personer som kan motverka ett rättvisande resultat exkluderas, ex. personer som ej talar det 

språk som används i undersökningen. När detta är gjort bör en specificering göras av hur 

det tänkta urvalet ska nås och hur stort det bör vara. Om en poweranalys går att göra bör en 

sådan utföras. I annat fall är det lämpligt att försöka få ett så stort och så representativt 

urval som möjligt (Polit & Beck, 2012).  

För att inte riskera ett alltför litet urval valdes en miniminivå av 50 enkätsvar.  

Populationen 

Den tänkta populationen var kliniskt verksam ambulanspersonal i Sverige. Den del av 

populationen som bedömdes som tillgänglig var tre ambulansdistrikt i södra Sverige. 

Inklusions- och exklusionskriterier ställdes upp enligt nedan. Urvalet var ett så kallat 

totalurval. Enkäter skickades därför ut via e-post till samtliga anställda som arbetar kliniskt 

i ambulansverksamheten i de utvalda ambulansdistrikten. Totalt omfattade urvalet 339 

anställda på 21 ambulansstationer i tre distrikt i södra Sverige. Sett till landstingets 

bemanningskrav för ambulansverksamheten är det rimligt att yrkeskategorifördelningen i 

den tillgängliga populationen är cirka 50 procent ambulanssjukvårdare och grundutbildade 

sjuksköterskor och cirka 50 procent är sjuksköterskor med någon form av 

specialistutbildning (ambulans, IVA eller anestesi). En jämförelse med data om den 

tillgängliga populationen (tabell 1) visar att förhållandet mellan de båda kategorierna 

snarare var 40/60 procent. Antalet driftsatta ambulanser varierar mellan 30 – 52 beroende 

på veckodag och tidpunkt (Harrysson, 2015) och fördelningen mellan de två 

förekommande bårarna är ca 60 procent för bår B och 40 procent för bår A. 

Definition av korrekt bältesapplicering 

För studiens vidkommande räknades korrekt bältesapplicering som att samtliga på båren 

befintliga bälten (dock minst tre) användes, var åtdragna och låg an direkt mot patientens 

kläder eller bårlakan samt att filt, täcke eller kudde ej fanns innanför bältena. I de fall där 

något, men nödvändigtvis ej samtliga korrekta alternativ angetts och felaktigt alternativ ej 

angetts bedömdes bältesappliceringen vara korrekt.  

Definitionen baserades på instruktioner från tillverkarna samt kravspecifikationen för 

ambulansbåren. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Samtliga som arbetar kliniskt på ambulans i de utvalda distrikten inkluderades. Ingen 

skillnad gjordes avseende deltagarnas yrkeskategori.  

Endast svarande som slutfört enkäten och skickat in sina svar inkluderades. 

Svarande som angett att de inte vårdat en vuxen patient de senaste 30 dagarna 

exkluderades från att svara på frågorna i del 2 och fick fortsätta direkt till del 3. Studien 

omfattade inte transport av barn på ambulansbår. 

Svarande som angett annat båralternativ än bår A och bår B exkluderades. 
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Datainsamling  

Studien genomfördes som en enkätstudie. Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes 

en pilotstudie för att öka reliabiliteten och för att testa den framtagna enkätens tydlighet 

(Patel & Davidson, 2003). Fem personer som arbetar kliniskt inom 

ambulansverksamheten, men utanför de i studien inkluderade ambulansdistrikten, ombads 

besvara enkäten. Detta gjordes för att kontrollera att frågorna uppfattades på avsett sätt. 

Pilotrespondenterna uppmanades komma med förslag till förbättringar och tydliggöranden. 

Efter pilotstudien ändrades ett antal frågor för att öka tydligheten. Pilotstudiens resultat 

inkluderades inte i studiens resultat. 

Efter godkänd projektplan och samtycke från enhetscheferna i de utvalda 

ambulansdistrikten skickades enkäten via e-post till respondenterna. Utskicket skedde med 

hjälp av distriktens enhetschefer som var behjälpliga med utskicken via e-post till de 

anställda. För att öka sannolikheten att enkäten nådde respondenterna inom 

datainsamlingsperioden användes företrädesvis e-postadresser tillhandahållna av 

arbetsgivaren. I ett distrikt skickades enkäten ut som personliga meddelanden via ett internt 

kommunikationsverktyg. Information om studien fanns också uppsatt på flera av 

ambulansstationerna. För att ytterligare öka svarsfrekvensen lades även information om 

studien ut på interna ambulansgrupper på ett socialt medieforum. 

I samband med samtyckessökning från enhetscheferna efterfrågades även grundläggande 

demografiska fakta om de anställda i de undersökta distrikten. Sådana fakta inkom också 

från två av tre distrikt och dessa låg sedan till grund för tabell 1. 

Inkluderat i enkäten fanns forskningspersonsinformation om studien till deltagarna där 

studiens syfte och problemformulering beskrevs (bilaga 2). Det framgick även att 

deltagande i studien var frivilligt och att deltagarna när som helst och utan att ange 

anledning kunde välja att avbryta sitt deltagande. Deltagarna informerades även om att de 

genom att fylla i och skicka in sina svar automatiskt gav samtycke till deltagande. 

Kontaktinformation till forskarna liksom hur och var resultatet skulle komma att publiceras 

var också inkluderat.  

Datainsamlingsperioden var begränsad till tio dagar. Minimikravet var att minst 50 

personer skulle ha besvarat enkäten inom denna period. Om detta inte skulle ha uppnåtts 

var planen att förlänga datainsamlingsperioden och att skickas ut ytterligare påminnelser. 

Dock överskreds miniminivån redan efter två dagar. Inget övre tak för antalet besvarade 

enkäter sattes, utan samtliga fullständigt ifyllda enkäter som inkommit vid 

datainsamlingsperiodens slut inkluderades i studien. Efter fem dagar skickades en 

påminnelse ut, vilket resulterade i ytterligare ett litet antal svaranden. 

Enkätverktyget 

Eftersom någon tidigare validerad enkät på ämnet inte fanns att tillgå utarbetade forskarna 

en egen. Enkäten skapades i SurveyMonkey®, ett nätbaserat frågeformulärsverktyg med 

möjlighet att importera data direkt till Excel och andra statistikbehandlingsprogram. 

Tjänsten har även ett eget, enklare analysverktyg med möjligheter till filtrering och 

jämförelser. SurveyMonkey® är en betaltjänst och är lösenordskyddad, vilket innebär att 

enkätsvaren ej är tillgängliga för någon annan än forskarna.  
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De svarandes personuppgifter går ej att spåra via programmet utan identifieras enbart via 

IP-adress och datum och klockslag för ifyllandet. Efter studiens slutförande avslutades 

abonnemanget på tjänsten och enkät och svarsdata raderades från tjänstens hemsida. 

Enkäten  

Enkäten var uppdelad i tre delar, samtliga med strukturerade frågor och angivna 

svarsalternativ. Enkäten hade inga essäfrågor, men på några frågor fanns möjlighet att ange 

ett eget alternativ om den svarande upplevde att inget av de angivna svarsalternativen 

stämde med den egna uppfattningen. Samtliga frågor var antingen flervalsfrågor eller 

likertskalor.  

Enkätens första del omfattade grundläggande demografiska data om de svarande, såsom 

yrkeskategori, arbetserfarenhet och sysselsättningsgrad.  

I del två ombads de svarande att svara på ett antal frågor om säkerhetsbältesanvändningen 

på ambulansbåren under den senast genomförda transporten av en vuxen patient. Dessa 

frågor var dels deskriptiva och syftade till att säga något om hur vanligt förekommande 

bältesanvändning faktiskt är och dels exploratoriska, då respondenterna ombads ange den 

huvudsakliga anledningen till att säkerhetsbälte inte användes alternativt ange hur det 

aktuella bältet var applicerat.  

Den tredje delen omfattade frågor som undersökte de svarandes allmänna inställning till 

begrepp såsom trafiksäkerhet och patientsäkerhet. Denna del innehöll även allmänt hållna 

frågor om säkerhetsbältesanvändning och utbildning i användandet av bårens 

säkerhetsbälten. 

Enkäten i sin helhet återfinns i bilaga 3. 

Bortfall 

Externt 

Med externt bortfall avses de som fått erbjudande om deltagande i studien, men valt att ej 

delta (Patel & Davidson, 2003). Skälen till varför en individ väljer att inte delta i en studie 

kan variera och risken finns att urvalet inte blir representativt för populationen om det 

externa bortfallet blir för stort. Flera faktorer kan bidra till att potentiella svarande ej deltar 

i studien. Bland annat kan vissa frågor upplevas som känsliga, studiens syfte kan vara 

ointressant för individen eller så kan datainsamlingsperioden vara så kort att alla som tänkt 

svara faktiskt inte hinner göra det. Ett visst externt bortfall förekommer i princip alltid och 

bör vara förväntat, men om bortfallet blir alltför stort riskerar det att påverka studiens 

generaliserbarhet (Polit & Beck, 2012).  

Enkäten skickades ut till samtliga 339 anställda i de utvalda distrikten. Av dessa 339 

personer svarade 111, vilket medförde en svarsfrekvens på 33 procent.  

Internt 

Med internt bortfall avses de som påbörjat eller helt svarat på enkäten, men av någon 

anledning inte möter inklusions- och exklusionskriterierna. Det kan till exempel innebära 

att en eller flera frågor lämnats obesvarade i studiedeltagarnas svar utöver där detta är 

avsiktligt från forskarens sida.  
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Internt bortfall kan exempelvis uppstå då antalet frågor är för stort eller någon fråga 

upplevts som otydlig eller irrelevant. Ett visst internt bortfall kan alltid förväntas i 

enkätundersökningar, men ett alltför stort internt bortfall riskerar att minska resultatets 

tillförlitlighet (Körner & Wahlgren, 1998).  

Av 111 svarande hade 103 personer fyllt i enkäten fullständigt. De åtta som ej fyllt i 

samtliga frågor och skickat in sina svar exkluderades eftersom de i och med detta ej givit 

samtycke till deltagande. Ytterligare en person exkluderades då denna använt en annan 

bårtyp än A och B. Således kvarstod 102 personer vars svar inkluderades i studien. Fyra av 

dessa hade uppgett att de ej vårdat patient i ambulans under den senaste månaden och 

svarade därför ej på frågorna i del 2. Övriga hade besvarat samtliga frågor i enlighet med 

enkätupplägget. Det inkluderade urvalet motsvarade 30 % av den tillgängliga 

populationen. 

Dataanalys 

Statistisk analys är ett verktyg för att logiskt tolka och tydliggöra forskningsresultat. 

Vilken typ av analys som krävs beror på typen av resultat och studiens syfte. Statistik är 

antingen deskriptiv eller inferentiell. Typiskt för deskriptiv statistik är procentuträkningar 

och medelvärden, vilket används för att beskriva och framställa parametrar. Därefter 

används inferentiell statistik för att dra slutledningar från dessa parametrar och beräkna 

sannolikheten att de skillnader man ser i parametrarna är verkliga skillnader och inte beror 

på slumpen. En statistiskt signifikant skillnad ökar sannolikheten för att de skillnader man 

mätt i urvalet även gäller för populationen som helhet, det vill säga om man skulle välja ett 

annat urval från samma population skulle man troligen få ungefär samma resultat. Sådana 

sannolikhetsberäkningar görs med hjälp av olika statistiska test. Testen görs för att bekräfta 

eller förkasta en så kallad nollhypotes (att det inte finns någon skillnad mellan grupperna). 

Vilket test som används beror på typen av data man vill räkna på och hur många grupper 

och variabler man vill jämföra samt urvalsgruppens storlek. För nominella siffervärden 

används huvudsakligen olika typer av chi2-test. Dessa används för att testa hypoteser som 

rör proportionella skillnader mellan grupper inom urvalet. Det utvunna värdet X2 mäts 

sedan mot det kritiska värdet för den valda signifikansnivån. För de flesta studier väljs 

signifikansnivån α = 0,05, vilket motsvarar en 95-procentig chans att den upplevda 

skillnaden faktiskt är sann eller mer korrekt en femprocentig risk för typ I-fel (att förkasta 

en sann nollhypotes). Om X2 är större än det kritiska värdet för den valda signifikansnivån 

kan nollhypotesen förkastas och den skillnad som ses mellan grupperna kan sägas vara 

statistiskt signifikant. Värdet p motsvarar sannolikheten att de uppmätta värdena enbart 

beror på slumpen, alltså sannolikheten att ett typ I-fel begåtts. Ett lågt p-värde ökar således 

sannolikheten att resultatet inte är slumpmässigt utan en verklig skillnad (Polit & Beck, 

2012). 

När datainsamlingsperioden var slut gjordes den huvudsakliga resultatsammanställningen 

med hjälp av det inbyggda analysverktyget i SurveyMonkey®. Data exporterades även till 

Microsoft Excel [Excel] för framställning av tabeller och figurer.  

Data analyserades med hjälp av deskriptiv och inferentiell statistik. Signifikansberäkningar 

gjordes dels med hjälp av Excel, dels manuellt och dels med hjälp av kalkylatorer från 

hemsidan www.socscistatistics.com (Social Sciences Statistics, 2016).  
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De huvudsakligen använda statistiska testen för beräkning av statistiskt signifikanta 

skillnader var chi2-test för kontingenstabeller och Pearson’s Chi2-test, vilket är ett 

goodness of fit-test. Dessa användes för att testa nollhypoteser.  

En deskriptiv sammanställning av demografiska data gjordes för att få en överblick av 

urvalsgruppens sammansättning och för att kunna göra en bedömning av huruvida denna 

liknar populationen i helhet och alltså kan sägas vara representativ. Detta är speciellt 

viktigt då en poweranalys för studiens urval ej genomförts och graden av generaliserbarhet 

därför kan vara ifrågasatt (Polit & Beck, 2012). Studiens resultat presenterades därefter 

med hjälp av löpande text, tabeller och figurer. 

Forskningsetiska övervägande 

Etiskt tillstånd ansågs ej vara nödvändigt eftersom inga känsliga personuppgifter skulle 

komma att hanteras. Studien utfördes enligt Helsingforsdeklarationens riktlinjer. Enligt 

dessa skall alla deltagare i en studie behandlas på ett etiskt försvarbart sätt. Dessutom skall 

fyra huvudkrav följas; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Helsingforsdeklarationen, 2013). 

Enhetscheferna i de aktuella distrikten kontaktades per telefon och informerades därefter 

skriftligen via e-post om studiens syfte (se bilaga 1). Skriftligt samtycke inhämtades innan 

datainsamlingen påbörjades.  

Deltagarna fick information om studien i texten som föregick enkäten (bilaga 2). Där 

specificerades även att deltagarna genom att skicka in sina enkätsvar lämnade sitt 

samtycke, att deras uppgifter skulle komma att hanteras helt anonymt och inte kunna 

härledas till dem på något vis samt att de när som helt och utan att behöva ange anledning 

kunde avbryta sin medverkan. Inga persondata registrerades för varken personal eller 

patienter.  

RESULTAT 

Demografisk data 

Av de 102 svarande som kvarstod efter bortfallsjusteringen var den största gruppen 

ambulanssjuksköterskor. Den vanligaste anställningsformen var heltidsanställning. Den 

vanligaste längden på arbetserfarenheten inom ambulansverksamheten var 1-5 år följt av 

mer än 10 år i ambulansverksamheten. Den demografiska fördelningen redovisas i sin 

helhet i tabell 1. 

På frågan om när man senast vårdat en patient i ambulans svarade 94 personer att de gjort 

detta den senaste veckan. Fyra personer svarade att de senast vårdat en patient i ambulans 

för 8-31 dagar sedan. Dessa totalt 98 personer fick fortsätta med att svara på frågorna i 

enkätens andra del. De fyra personer som svarade att de vårdat för mer än en månad sedan 

fick istället fortsätta direkt till enkätens tredje del. Detta innebär att i del två av enkäten är 

det totala urvalet 98 och i del ett och tre är antalet svarande 102. 
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Tabell 1. Demografisk data för urvalsgruppen jämfört med data om den tillgängliga 

populationen*.  

Variabel   Urval n (%) Tillgänglig 

population* (%) 

Yrkeskategori 
Ambulanssjukvårdare 

Allmänsjuksköterska 

Ambulanssjuksköterska 

Sjuksköterska m. annan 

specialistutbildning. 

 18 (18) 

15 (15) 

46 (45) 

23** (22) 

(32) 

(6) 

(48) 

(14) 

Anställningstyp 
Heltid 

Deltid 

Timanställning 

 95 (93) 

2 (2) 

5 (5) 

(80) 

(12) 

(8) 

Arbetserfarenhet 

i ambulans 
0-1 år 

1-5 år 

5-10 år 

>10 år 

 15 (15) 

43 (42) 

13 (13) 

31 (30) 

(12) 

(30) 

(20) 

(38) 

Senast vårdade 

patient 
0 - 7 dagar sedan 

8 – 31 dagar sedan 

>1 mån sedan 

 94 (92) 

4 (4) 

4 (4) 

n/a 

n/a 

n/a 

Totala antalet   102 339 
*Populationens sammansättning överslagsberäknad baserat på muntliga uppgifter från entreprenörernas 

enhetschefer.  

**Här inkluderas även den sjuksköterska som uppgivit två specialistutbildningar. 

Bältesanvändning på patienten 

För att svara på syftet och belysa användningen av säkerhetsbälten på ambulansbåren är 

det relevant att börja med en redovisning av om säkerhetsbälte använts och i vilken 

utsträckning. I del 2 av enkäten uppmanades de svarande att tänka tillbaka på den senaste 

transporten de genomförde som vårdare av en vuxen patient på ambulansbår och svara på 

frågor om bältesanvändning utifrån denna.  

De svarande fick börja med att ange vilken typ av bår som använts. Av de totalt 98 

personer som svarat på frågorna i denna del använde 29 procent bår A och 71 procent 

använde bår B. Samtliga svaranden uppgav att patienten hade något av säkerhetsbältena på 

sig.  

På de följande frågorna ombads de svarande redogöra för användningen av vart och ett av 

bårens säkerhetsbälten. Om bältet använts ombads de därefter uppge hur det använts 

(åtdraget, löst, direkt mot kläderna eller med filt/täcke/kudde emellan).  
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Om bältet inte använts ombads de uppge den huvudsakliga anledningen till detta utifrån tio 

olika alternativ. Då de båda bårtypernas benbälten inte har riktigt samma placering och 

benämning uppmanades användarna av bår B svara på frågan om lårbälte utifrån det 

höftbälte som finns på denna bårtyp och som är integrerat i midjebältet.  

Alla 98 svarande uppgav att de använt midjebälte. Axel- samt lårbälte användes i 74 

procent respektive 72 procent av fallen. Underbensbältet användes i lägre utsträckning. 26 

procent av de svarande uppgav att de använt detta bälte.  

Tabell 2. Rapporterad bältesanvändning per bältestyp. Observerat antal [X2-värde] 

Bältestyp Bältet användes Bältet användes inte Total* 

Midjebälte 98 [10,5] 0 [27,3] 98 

Axelbälte 73 [0,1] 24 [0,3] 97 

Lårbälte 71 [0,2] 22 [0,6] 93 

Underbensbälte 25 [19,7] 57 [51,2] 82 

Total 267 103 370 

X2 = 109,97, p-värde = 0,00001, α = 0,05, df = 3 

*Justerat för de fall där det efterfrågade bältet uppgetts som saknat på båren. 

*Dock minst tre stycken. 

 

För värdena i tabell 2 gjordes ett Chi2-test för kontingenstabell med mer än två variabler. 

Det redovisade förväntade antalet (inom parentes) är det antal bältesappliceringar som 

kunde förväntats om det inte funnits någon skillnad i användningsfrekvens mellan de olika 

bältena. Värdet utgår från ett medelvärde av de fyra bältenas samlade 

användningsfrekvens. Det totala antalet rapporterade bälten varierar mellan bältestyperna 

eftersom hänsyn tagits till de fall där något av bältena rapporterats som saknat på båren. En 

justering av totalantalet därför gjorts för axel- lår- och underbensbältena. Vid df = 3 och 

signifikansnivån α = 0,05 är det kritiska värdet 7,82, vilket innebär att det finns 

signifikanta skillnader i användningen av midjebältet som användes mer frekvent och för 

underbensbältet som användes mindre frekvent än förväntat. 

Korrekt bältesapplicering 

En del av syftet med studien var att få svar på hur vanligt det är att samtliga bälten används 

och appliceras på ett ändamålsenligt sätt. De som använt ett specifikt bälte ombads sedan 

genom flervalsfrågor beskriva hur det var applicerat. På dessa frågor kunde mer än ett 

alternativ väljas. Vissa påståenden beskrev en korrekt applicering (se metodkapitlet ovan) 

och andra påståendena representerade en icke-korrekt applicering. De svarande ombads 

svara med minst ett alternativ.  

I tabell 3 redovisas de angivna svaren för varje bälte samt hur många som använt samtliga, 

befintliga bälten och de som dessutom angett korrekt bältesapplicering. Av 98 svaranden 

angav 17 personer att de använt alla fyra efterfrågade säkerhetsbältena (midjebälte, 

axelbälten, lårbälte och underbensbälte) på sin patient. Av dessa hade drygt en tredjedel 

dessutom uppgett korrekt bältesapplicering. Efter korrigering för de fall där ett av de fyra 

efterfrågade bältena ej fanns på båren fann forskarna att ytterligare 11 personer använt 

samtliga befintliga bälten (tre av fyra efterfrågade bälten), alltså totalt 28 personer. Av 

dessa hade en fjärdedel applicerat bältena korrekt och inte angivit någon felaktig 

applicering.  
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Tabellens övre halva representerar de kvalitetsmarkörer som faller inom ramen för korrekt 

applicering och den nedre halvan för de markörer som räknades till felaktig applicering. 

Till höger redovisas antalet svarande som använt samtliga befintliga bälten på båren och de 

som både använt samtliga befintliga bälten, redovisat korrekt applicering och inte redovisat 

någon felaktig applicering.  

Sammantaget kan det konstateras att totalt 28 av 98 svaranden använt alla befintliga bälten 

och att nio av dessa dessutom uppgivit att de använt alla befintliga bälten på ett korrekt 

sätt.  

 Tabell 3. Bältesapplicering – kvalitet och kvantitet (n = 98) 

 

Orsaker till bristande bältesanvändning 

För att försöka identifiera orsaker till eventuellt bristande användning av säkerhetsbältena. 

Därför fick de som uppgett att något eller några av de enskilda bältena inte användes svara 

på vilken den huvudsakliga anledningen till detta var. Detta var flervalsfrågor med tio fasta 

alternativ och möjlighet att i fritext ange en egen anledning. Alternativen var de samma för 

alla fyra bältena. Eftersom samtliga svaranden angett att de använt midjebälte finns inget 

resultat att redovisa för denna fråga.  

Axelbältesanvändning 

Tjugofem personer uppgav att de inte använde axelbälte. Som redovisas i figur 3 var den 

vanligaste orsaken till detta, med nio svarande, att de aldrig brukar använda detta 

säkerhetsbälte. För att testa nollhypotesen (alla angivna anledningar var lika vanliga) 

gjordes en signifikansberäkning med hjälp av ett chi2-test (goodness of fit). Det 

observerade värdet ställdes mot det förväntade värdet. För det förväntade värdet antogs att 

om alla anledningar verkligen var lika vanliga skulle varje alternativ haft 25/11 av svaren – 

alltså 2,3 svarande.  

 

 

 

 

Midjebälte 

 

 

 

n %) 

Lårbälte 

 

 

 

n (%) 

Underbens-

bälte 

 

 

n (%) 

Axelbälte 

 

 

 

n (%) 

Samtliga bef. 

bälten på 

båren 

användes* 

n (%) 

Samtliga bef. 

bälten på båren 

användes 

korrekt 

n (%) 

Använda bälten 98 71 25 73 28(29) 9(9) 

Bältet var knäppt och åtdraget 82(84) 61(86) 20(80) 64(88) 26 7 

Bältet låg direkt mot patientens 

kläder eller bårlakanet 
41(42) 31(44) 9(36) n/a 9 7 

Axelbältena låg mellan 

huvudkudden och patientens 

axlar  

n/a n/a n/a 18(25) 8 2 

Axelbältena låg an mot 

patientens axlar. 
n/a n/a n/a 52(71) 21 7 

Bältet var knäppt och satt löst 13(13) 7(10) 3(12) 8(11) 5 n/a 

Patienten hade täcke eller filt 

innanför bältet 
45(46) 27(38) 11(44) n/a 18 n/a 

Huvudkudden låg mellan 

axelbältena och patientens 

axlar  

n/a n/a n/a 3(4) 1 n/a 
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Chi2-beräkning genomfördes sedan i Excel enligt formeln (IO-IE)^2/IE, där IE stod för det 

förväntade värdet och IO för det observerade värdet. Med en degree of freedom (df) på tio 

gavs det kritiska värdet 18,31 för signifikansnivån 0,05. Av de 11 alternativen uppvisade 

endast ett alternativ ett X2-värde som översteg detta och nollhypotesen förkastades. 

Alternativet Jag brukar aldrig använda detta säkerhetsbälte på mina patienter var 

vanligare än övriga alternativ (X2 = 19,52, p < 0,00001). Motsvarande beräkning gjordes 

för gruppen A-bårsanvändare (n = 18), där det förväntade värdet sattes till 18/11 – alltså 

1,63 och övriga värdet var desamma. Med X2-värdet 24,89 kunde nollhypotesen förkastas 

även här för samma svarsalternativ (p < 0,00001). Att inte bruka använda axelbälten på 

sina patienter var alltså den vanligaste orsaken till utebliven användning av axelbälten – 

både för hela urvalet och för gruppen A-bårsanvändare. Den vanligast angivna anledningen 

för användarna av bår B var att omvårdnaden av patienten omöjliggjorde användning av 

axelbälte. Skillnaden mellan denna och övriga angivna anledningar var dock ej statistiskt 

signifikant och nollhypotesen kunde inte förkastas. Angivna fritextsvar var: ”patienten var 

liten och tunn”, ”Kort transport väg/tid” och ”det är svårt att sätta på och glider/ sitter inte 

bra när det är på”. Samtliga fritextsvar lämnades av användare av bår A. 

Figur 3. Orsaker till varför inte axelbälten användes fördelat på bårtyp, korrigerat för de alternativ som ingen 

angett samt för fritextsvar (n = 22). Fyra av de fasta alternativen hade inga svarande och dessa alternativ är 

exkluderade ur figuren. De tre svarande som angett fritextsvar är exkluderade ur figuren. Svaren är uppdelade 

utifrån använd bårtyp, vilket åskådliggör att det är vanligare att användare av bår A inte använder axelbälten 

samt att den vanligast angivna orsaken till detta är att man aldrig brukar använda detta bälte på sina patienter. 

Lårbältesanvändning 

Av de svarande uppgav 27 personer att de inte använt lårbälte. En person svarade att 

patientens tillstånd inte tillät säkerhetsbältesanvändning och en person att omvårdnaden av 

patienten omöjliggjorde säkerhetsbältesanvändning. Sex personer uppgav att de glömde 

använda lårbältet. Elva personer menade att de aldrig brukar använda lårbälte på sina 

patienter och fem personer svarade att lårbälte saknades på båren. Tre personer lämnade 

fritextsvaren: ”Kort transport tid/väg”, ”Kollega lagt bältet under madrassen för att inte 

använda det” och ”Ansåg inte att det behövdes då vi inte hade någon pers vid huvudet på 

patienten”. Även här gjordes en signifikansberäkning för att testa nollhypotesen (att alla 

angivna anledningar var lika vanliga).  
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Det förväntade värdet sattes till 27/11 – alltså 2,45. Chi2-beräkning gjordes på samma sätt 

som ovan (df = 10, kritiskt värde = 18,31) och nollhypotesen kunde förkastas eftersom 

variabeln Jag brukar aldrig använda detta säkerhetsbälte på mina patienter uppvisade en 

statistiskt signifikant skillnad (X2 = 29,83, p < 0,00001) gentemot övriga. Eftersom fem 

personer inte hade möjlighet att använda lårbälte då detta saknades på båren gjordes även 

en signifikansberäkning där justering gjorts för denna variabel. Även denna beräkning 

visade på en statistiskt säkerställd skillnad för ovan angivna alternativ (IE = 22/10, df = 9, 

kritiskt värde = 16,92). X2 blev 35,2 för denna variabel och p-värdet var mindre än 0,00001 

vid signifikansnivån 0,05. Någon skillnad i lårbältesanvändning mellan bårtyperna 

motsvarande den för axelbältesanvändning fanns ej.  

Underbensbältesanvändning 

Sjuttiotre personer svarade att de inte använt underbensbälte. Sexton av dem hade angett 

att bältet saknades på båren. Tre personer menade att patientens tillstånd inte tillät att bältet 

användes. Nio personer svarade att de glömde använda underbensbälte och 42 personer 

angav att de aldrig brukar använda detta säkerhetsbälte. Tre personer lämnade 

fritextsvaren: ”det håller fast madrassen, så ingen vad jag vet använder det!!!!![sic!]”, 

”Kort transport tid/väg” och ”Finns inte på Pensibåren”. Signifikansberäkning gjordes på 

samma sätt som för övriga bälten för att testa nollhypotesen (alla anledningar var lika 

vanliga). Det förväntade värdet IE sattes till 6,6 (73/11). Statistiskt signifikant skillnad 

uppmättes för variabeln Jag brukar aldrig använda detta säkerhetsbälte på mina patienter 

(df = 10, kritiskt värde = 18,31) med X2-värdet 189,9 och p mindre än 0,00001. Liksom för 

lårbältet så fanns det ett antal svarande som angivit att bältet saknades på båren. Också här 

blir det alltså relevant att göra en beräkning där justering gjorts för dessa svarande. Därför 

uteslöts variabeln Detta säkerhetsbälte fanns inte på båren och de som svarat med detta 

alternativ. Dessutom uteslöts det av fritextsvaren som beskrev att bältet saknades på båren. 

Den justerade beräkningen (df = 9, kritiskt värde = 16,92) fick det förväntade värdet IE: 5,6 

(56/10). Chi2-testet visade att även med denna justering kunde nollhypotesen förkastas och 

en statistiskt signifikant skillnad uppmätas för variabeln Jag brukar aldrig använda detta 

säkerhetsbälte på mina patienter (X2 = 236,6, p-värde < 0,0001). Någon skillnad i 

underbensbältesanvändning mellan bårtyperna fanns ej. 

Bältesanvändning utifrån använd bårtyp 

Vid redovisningen av orsaker till att axelbälten inte användes noterades en skillnad i 

användning mellan de båda undersökta bårtyperna. En närmare granskning av skillnaderna 

i bältesanvändning mellan bårtyperna visar att det är vanligare att axelbältena används på 

bår B än på bår A. För bår B gäller att axelbältena användes i 62 av 68 fall (91 %) medan 

motsvarande siffror för bår A var 11 av 29 (38 %). För värdena i tabell 4 gjordes ett Chi2-

test för kontingenstabell med två beroende variabler. Det redovisade förväntade antalet 

(inom parentes) är det antal bältesappliceringar som kunde förväntas om det inte funnits 

någon skillnad i användningsfrekvens mellan de olika bårtyperna. Värdet utgår från ett 

medelvärde av de fyra bältenas samlade användningsfrekvens. Vid df = 1 och 

signifikansnivån α = 0,05 är det kritiska värdet 3,84, vilket innebär att det finns 

signifikanta skillnader i användningen av axelbältena mellan bår A och bår B. Skillnaderna 

i användningen av midje- lår- och underbensbälte mellan bårtyperna var inte statistiskt 

signifikanta.  
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Tabell 4. Skillnad i axelbältesanvändning mellan bår A och bår B. Observerat antal 

(förväntat antal) [X2-värde] 
Bårtyp Axelbälte användes Axelbälte användes inte Total 

Bår A 11 (21.82) [5.37] 18 (7.18) [16.33] 68 

Bår B 62 (51,18) [2,29] 6 (16,82) [6,96] 29 

Total 73 24 97 
X2 = 30,95, p-värde = 0,00001, α = 0,05, df = 1 

Inställning till trafik- och patientsäkerhet 

I del 3 ombads de svarande att ta ställning till ett antal påståenden och markera i vilken 

utsträckning de instämde eller inte instämde. Påståendena rörde trafik- och patientsäkerhet, 

egen säkerhetsbältesanvändning och kunskap om regler för bältesanvändning. Dessutom 

efterfrågades hur de fått kunskap om bältenas användning. I figur 4 nedan redovisas svaren 

på påståendena om trafiksäkerhet. Dessa påståenden var relativt abstrakta och speglade en 

allmän inställning till fenomenet trafiksäkerhet. 

 
Figur 4. Inställning till påståenden om trafiksäkerhet (n = 102 pers). Respondenterna ombads markera på en 

femgradig likertskala (1-5) hur väl de instämde med några övergripande, abstrakta påståenden om 

trafiksäkerhet. I figuren redovisas de tre vanligaste svarsalternativen (varken eller, stämmer till viss del och 

stämmer helt och hållet) för varje påstående. Huvuddelen (över 80 %) av urvalet instämmer helt eller delvis 

med påståendena. De övriga 20% har utelämnats ur figuren men avspeglas framför allt i den översta stapeln 

som inte går ända upp till 100%.  

Därefter ombads de att på liknande sätt (likertskala med viktade alternativ 1-6) ta ställning 

till två mer konkreta påståenden om trafiksäkerheten för de som färdas i vårdhytten - Jag 

kontrollerar ambulansbårens säkerhetsbälten inför varje arbetspass så de är hela och 

funktionsdugliga och Jag kontrollerar lastsäkringen i vårdhytten innan avfärd. Fyrtioen 

procent svarade att de ofta, nästan alltid eller alltid kontrollerade 

säkerhetsbältesfunktionen. Motsvarande siffra för kontroll av lastsäkringen var också 41 

procent. Sju personer uppgav att de nekat patient eller anhörig ambulanstransport för att de 

vägrat ha säkerhetsbälte. 
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Inställning till bältesanvändning 

På en sexgradig skala ombads de svarande ange hur väl de instämde med fyra påståenden 

om den egna bältesanvändningen i vårdhytten. Fyrtiosju procent uppgav att de aldrig, 

nästan aldrig eller sällan informerade föraren när de åkte utan bälte. Sjuttiofem procent 

svarade att de nästan alltid eller alltid använde sitt eget säkerhetsbälte i vårdhytten (m = 

4,84). Elva procent uppgav att de nästan aldrig eller sällan hade bälte på sig i vårdhytten.  

På frågorna om man såg till att patient och anhöriga/medåkare hade bälte på sig var 

samstämmigheten högre - 98 procent uppgav att de nästan alltid eller alltid försäkrade sig 

om detta.  

Av de 11 personer som angav att de nästan aldrig eller sällan använde sitt eget 

säkerhetsbälte i vårdhytten hade en person inte svarat på frågorna i del 2. Av de resterande 

tio hade fyra personer använt alla befintliga bälten på sina patienter och sex personer hade 

underlåtit att använda ett eller två av patientens bälten. En av tio hade använt alla bälten 

och dessutom uppgett korrekt applicering. Det finns inga signifikanta skillnader i 

bältesanvändningen på patienten mellan denna grupp och det totala urvalet. Att som 

vårdare inte använda sitt eget bälte medför alltså inte att man är sämre på att använda 

säkerhetsbälte på patienten jämfört med hela urvalsgruppen.  

Upplevelse av ansvar för bältesanvändning 

Nittionio procent av de svarande uppgav att de upplevde till viss del eller helt och hållet att 

det var deras ansvar att patienten kunde färdas säkert i ambulansen och att det var deras 

ansvar att patienten var ordentligt fastspänd på båren under transporten. På frågan om man 

upplevde att patienten själv var ansvarig för att ha säkerhetsbälte på sig i ambulansen 

svarade 53 procent att de inte instämde alls och 23 procent att de inte riktigt instämde. Elva 

procent svarade Varken eller och 14 procent instämde till viss del. Ingen instämde helt och 

hållet.  

Utbildning och kunskap 

I syfte att undersöka tänkbara orsaker till bristande bältesanvändning ställdes ett antal 

frågor om utbildning och kunskap om patientsäkerhetsbälteshantering.  

Åttiotvå procent av de svarande instämde till viss del eller helt och hållet med påståendet 

att bårens säkerhetsbälten var enkla att använda. På frågan om man upplevde att ens 

arbetsgivare hade tydliga direktiv angående användningen av säkerhetsbälten på 

ambulansbåren svarade 63 procent att det var så (stämmer till viss del, stämmer helt och 

hållet). Tjugo personer (19,5 %) svarade med alternativet Varken eller och resterande 17,5 

procent instämde inte alls eller instämde inte riktigt. 

Motsvarande siffra för påståendet: Jag vet vad lagen säger om ansvaret för användning av 

säkerhetsbälte på ambulansbåren - var 62 procent. Tjugonio procent instämde inte alls eller 

inte riktigt med samma påstående.  
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Avslutningsvis ställdes en flervalsfråga om hur man fått kunskap om hur bårens 

säkerhetsbälten skulle användas. Fyrtiotre procent svarade att det ingick i 

introduktionsutbildningen hos deras arbetsgivare. Tjugosju procent svarade att deras 

kollegor visat dem hur de skulle göra. Elva procent hade tittat på sina kollegor och gjort 

likadant. Tio procent provade sig fram på egen hand och 6 procent tittade i 

bruksanvisningen från tillverkaren. Tre personer lämnade fritextsvaren: ”utbildad av 

instruktör vid ny bår”, ”Fortlöpande kontroll gentemot båransvarig personal” och 

”Egenlärd”. 

En jämförelse av inlärningsmetod kontra faktisk bältesanvändning ger vid handen att sättet 

på vilket man lärt sig använda bårens säkerhetsbälten inte statistiskt signifikant påverkar 

vare sig användningsfrekvensen av enskilda bälten eller andelen korrekt bältade patienter.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Ansats 

Eftersom båda forskarna arbetar inom verksamheten finns kunskap i ämnet och en känsla 

för vikten av att belysa fenomenet. Detta ökar möjligheterna att utforma relevanta frågor 

och svarsalternativ (Polit & Beck, 2012), vilket sågs som en styrka i arbetet. Risken är 

dock att forskarnas förförståelse och egna åsikter färgar frågornas fokus och utformning 

och att det finns en förväntan på ett visst resultat (Polit & Beck, 2012). Medvetenhet om 

detta har funnits under hela processen och diskussion har förts löpande under arbetets 

gång. Som hjälp för att behålla en objektiv forskarroll har ett par utomstående personer, 

utan någon koppling till ambulansverksamheten, följt arbetet och gett synpunkter.  

Design 

Studiens kvantitativa, icke-experimentella design passade det valda syftet väl. Syftet 

nåddes genom dels deskriptiva och dels exploratoriska frågor. Designen lämpade sig väl 

för studien, för att bedöma prevalens och för att hitta sammanhang och orsaker. En styrka 

med enkätstudier är möjligheten att nå ett större antal respondenter på en kortare tid än vad 

som medges för till exempel en observationsstudie (Polit & Beck, 2012). 

Metoden erbjuder deltagarna full anonymitet till skillnad från vid intervjuer eller 

observationer. Detta kan vara önskvärt vid känsliga ämnen och ger i högre grad ärliga svar. 

Generaliserbarheten blir högre ju fler deltagare som medverkar i studien. Frånvaron av en 

fysisk frågeställare eller intervjuare gör att dennes närvaro och interaktion inte färgar 

svaren (Polit & Beck, 2012).  

Nackdelen jämfört med andra insamlingsmetoder är att alla som får ut enkäten inte svarar, 

vilket i sin tur kan ge upphov till bias där företrädesvis de som redan har ett intresse av 

ämnet svarar, men där de som inte är intresserade faller bort. Deras svar missas då i studien 

som också riskerar att få ett missvisande resultat. Ett problem med enkät som metod är att 

forskarna inte säkert kan säga vem som fyllt enkäten eller att den svarande fyllt i enkäten 

ensam. Med webbaserade enkäter finns även risken att någon helt annan än de som 

inkluderats i urvalet fått tillgång till enkäten eller att någon respondent fyller i enkäten mer 

än en gång. Obesvarade frågor eller frågor besvarade med ”jag vet inte” är också betydligt 

vanligare i enkätstudier än i intervjustudier.  
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Risken finns också att frågor kan missuppfattas eller upplevas förvirrande. Jämfört med en 

intervjusituation där intervjuaren vid behov kan förklara en fråga, kan en missuppfattad 

enkätfråga passera obemärkt och senare bidra till resultatbias (Polit & Beck, 2012).  

Att en pilotstudie genomförts innan enkäten skickades ut och att ändringar i utformningen 

gjordes får anses ha minskat risken för otydliga frågor som skulle kunnat ge upphov till 

resultatbias. Genomförandet av en pilotstudie har således ökat enkätens reliabilitet. Dock 

kvarstod några frågor, vilka kunnat utformas annorlunda för ett tydligare och mer 

användbart resultat (se diskussion nedan). 

Urval 

Ur totalpopulationen valdes tre ambulansdistrikt ut. Dessa valdes eftersom de låg inom 

samma landsting vilket innebär att de olika arbetsgivarna (entreprenörerna) har avtal med 

samma vårdgivare (landsting) och därmed har samma bemanningskrav. Lagar och regler 

som gäller för urvalsgruppen gäller även för totalpopulationen. Vidare valdes de då de är 

relativt stora distrikt där forskarna bedömde att det genom kontakt med endast ett fåtal 

verksamhetschefer kunde nå ett stort antal respondenter. Att två olika entreprenörer driver 

ambulansverksamheten inom de tre utvalda distrikten sågs som en styrka eftersom 

arbetsgivarna valt olika bårtyper och dessutom valt att hantera trafiksäkerhetsarbetet olika, 

då den ena arbetsgivaren exempelvis hade en fastställd trafikpolicy med en instruktion på 

hur bältet skall appliceras medan den andra arbetsgivaren saknade en sådan. De aspekter 

som regleras av geografisk position och att olika landstings bestämmelser skiljer sig åt gör 

att det här kan brista i generaliserbarheten mellan urval och totalpopulation. Dock är de 

studerade bårarna två av ett mycket litet antal som är godkända för användning i svenska 

ambulanser, vilket gör att det som sägs om skillnader mellan bårtyper torde ha en hög 

generaliserbarhet för den svenska populationen.  

Forskarna har också endast kunnat göra grova jämförelser mellan den tillgängliga 

populationen och urvalet, inte med hela populationen och inte heller genomfört någon 

poweranalys. Då endast uppskattade siffror från enhetscheferna och endast från två av 

distriktet fanns tillgängligt för forskarna baserades den demografiska jämförelsen mellan 

urval och population på detta. Detta inverkar negativt på generaliserbarheten. En styrka är 

dock att ett relativt stort urval ändå inkluderats i studien – 30 procent av den tillgängliga 

populationen har svarat på enkäten trots den mycket korta insamlingsperioden. Dock hade 

generaliserbarheten varit större med en högre svarsfrekvens (Polit & Beck, 2012).  

Jämförelsen mellan demografisk data för den tillgängliga populationen och urvalet visade 

att de var tämligen lika vad gäller yrkeskategori, ambulanserfarenhet och anställningsform. 

Inga större variationer mellan urval och tillgänglig population kunde uppmätas, vilket tyder 

på en ökad generaliserbarhet av studiens resultat (Polit & Beck, 2012). 

Avseende inklusions- och exklusionskriterier gjorde forskarna det medvetna valet att inte 

ha alltför begränsande kriterier då detta riskerat exkludera svarande som kunnat bidra med 

värdefull information till studien. Alltför snäva inklusionskriterier hade även kunnat 

påverka objektiviteten och styra resultatet i en viss riktning (Polit & Beck, 2012). Valet att 

exkludera de som inte vårdat en patient den senaste månaden från att svara på del 2 av 

enkäten gjordes för att säkerställa att de som svarade på frågorna angående den faktiska 

bältesanvändningen på patienten hade denna transport i relativt färskt minne.  
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En stor majoritet, över 95 procent, fick svara på del 2, vilket innebär att detta 

exklusionskriterium inte uteslutit alltför många och urvalet för del 2 är fortsatt relativt 

stort. Ett annat exklusionskriterium var användning av en annan bårtyp än de två som 

undersöks i studien. Endast en av de svarande exkluderades på grund av detta. Valet av 

detta exklusionskriterium gjordes då bedömningen var att ett extremt litet antal (1) av de 

bårar som fanns i populationen var av annat märke än bår A och B och att något 

generaliserbart resultat ej skulle gå att få fram. Dessutom saknade forskarna kunskap om 

denna tredje bårtyps konstruktion och säkerhetsbälten och huruvida den faktiskt var 

godkänd för svenska förhållanden. Information om detta fanns inte heller att få på 

tillverkarens hemsida.  

Definition 

Studiens definition av korrekt bältesapplicering baserades i stor utsträckning på 

tillverkarnas instruktioner. Detta berodde på att forskarna tidigt insåg att säkerhetsbältena 

på ambulansbåren var en viktig del av kollisionsskyddet och av kravspecifikationen 

(Swedish Standards Institute, 2014) för ambulansens utrustning. Det sågs därför som 

naturligt att tillverkarens instruktioner utformats för att uppfylla dessa krav. Att då ta fram 

en avvikande definition skulle äventyra trovärdigheten i resultat och diskussion angående 

ändamålsenlig bältesapplicering.  

När det gäller den uppställda definitionen av ändamålsenlig bältesapplicering är det viktigt 

att ta hänsyn till följande bakomliggande problematik: tillverkaren av bår A, har gett ut en 

bruksanvisning (Germa, 2007) för hur bältena på båren skall appliceras korrekt för att 

skydda patienten optimalt vid en kollision. Tillverkarna av bår B har inte gett ut någon 

motsvarande bruksanvisning för sin bår och forskarna har först efter avslutad insamling av 

enkätsvaren fått en sådan instruktion (handskriven) från tillverkarens återförsäljare 

(Göthensten, 2016). Forskarna valde därför att huvudsakligen utgå från bruksanvisningen 

för bår A vid framtagandet av definitionen av korrekt bältesapplicering för den här studien. 

Av figur 1 framgår dock att de båda bårtypernas bälten inte är likadana varför denna 

tillämpning inte var helt problemfri.  

Som konsekvens av detta uppstod svårigheter i frågeformuleringen, där strävan var 

tydlighet oavsett använd bårtyp. Efter att enkäten skickats ut blev forskarna dock varse att 

benbältena på bår B skiljer sig mer markant från de på bår A än vad som först uppdagats. 

Den har istället för underbensbälte ett lår/knäbälte och ett, med midjebältet integrerat, 

höftbälte. Trots detta har många av användarna av bår B svarat på frågor om 

underbensbälte vilket gör att resultatet när det gäller detta bälte i någon mån kan 

ifrågasättas. Om detta hade uppmärksammats under konstruktionen av enkäten hade dessa 

frågor kunnat utformas tydligare. 

Enkät 

De demografiska data som efterfrågades var medvetet allmänt hållna och begränsade till 

yrkeskategori, antal arbetade år inom verksamheten och sysselsättningsgrad. Kön, ålder 

och arbetsplats efterfrågades ej, då dessa frågor för personal på de mindre 

ambulansstationerna riskerade att röja deras anonymitet. Detta underlag hade kunnat ge 

möjlighet att hitta skillnader mellan olika stationer och arbetsgivare och kanske kunnat ge 

indikationer på orsaker till bristande säkerhetsbältesanvändning relaterade till 

arbetsplatskultur. 
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Någon tidigare använd validerad enkät fanns inte att tillgå utan en ny enkät togs fram för 

den här studien. Som beskrivits ovan genomfördes en pilotstudie för att öka validiteten, 

men trots detta fick vissa svarsresultat strykas och en del av frågorna hade studien igenom 

problem med bristande validitet och reliabilitet. Detta hade kunnat förbyggas genom ett 

mer omfattande förarbete.  

En del frågor var något för generellt hållna och gav ingen eller mycket lite användbar 

information som resultat. Ett exempel är frågan om vad lagen säger om bältesanvändning 

(se bilaga 3, fråga 26). Om denna fråga formulerats annorlunda hade resultatet varit mer 

användbart.  

På fråga 6 (bilaga 3) ombads respondenterna ange vilka bälten som fanns på den bår som 

användes, en fråga där flera svarsalternativ kunde väljas. Svarsfrekvensen för denna fråga 

matchar dock dåligt angivna svar på följande frågor om bältesanvändning, varför man får 

misstänka att det finns något i frågeställningen som missuppfattats av flera respondenter 

eller att frågan varit otydlig. Forskarna valde därför att helt utesluta denna fråga i analysen. 

I några fall har svarande gett svar på frågor som de egentligen ej skulle ha blivit visade. 

Till exempel har ett litet antal uppgett att de använt lårbälte och hur det användes, men 

ändå svarat på frågan om varför bältet inte användes. Deras svar exkluderades ur resultatet 

av den frågan, men varför de överhuvudtaget fått tillgång till frågan är oklart då 

hänvisningen mellan frågorna styrs av vilket svarsalternativ som valts.  

Två personer uppgav att man inte använt midjebälte och att anledningen var att detta 

saknades på den använda båren. Samma personer har sedan uppgett att bår B användes vid 

transporten och att höftbälte användes. Eftersom midjebälte och höftbälte på bår B är 

sammankopplade gjordes antagandet att bältet faktiskt användes, men att svaranden missat 

den givna informationen om benämningen av dessa bälten i enkäten. Således valde 

forskarna att betrakta midjebältet som använt. 

En brist i enkäten var att frågan om vilken position patienten hade på båren saknades, 

något som kunnat ge värdefull kompletterande information till svaren om vilka bälten som 

användes och hur de satt. 

Datainsamling 

Helsingforsdeklarationens krav på information till deltagarna ansågs uppfylld i och med 

forskningspersonsinformation som skickades ut tillsammans med enkäten. När det gäller 

samtyckes gavs detta i samband med att enkäten slutfördes och skickades in. Innan 

datainsamlingen påbörjades hade även skriftligt tillstånd inhämtats från berörda 

enhetschefer efter att dessa fått information om studiens syfte och tänkta genomförande.  

Att deltagandet var anonymt och att inga uppgifter efterfrågades som kunde kunna röja 

personens identitet gör att även konfidentialitetskravet får anses uppfyllt. Insamlad data har 

hanterats på ett säkert sätt. Det använda enkätverktyget SurveyMonkey® är en 

lösenordskyddad betaltjänst, vilket innebär att enkätsvaren ej är tillgängliga för någon 

annan än forskarna. De svarandes personuppgifter går ej att spåra via programmet utan 

deltagarna identifieras enbart via IP-adress och datum och klockslag för ifyllandet. Således 

går heller inte enskilda deltagare att spåra i studiens resultat. Efter studiens slutförande 

sades abonnemanget på tjänsten upp och svarsdata raderades.  
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En lokal kopia av resultatdatabasen sparas av forskarna på lösenordskyddad dator för att 

möjliggöra framtida återkoppling till rådata och frågeställningar.  

Distributionen av länken till enkäten skedde via e-postadresser tilldelade av arbetsgivarna 

samt internmeddelande i en av arbetsgivarnas kommunikationsverktyg. Detta innebär en 

styrka då det med någon säkerhet kan sägas att de som delgavs länken faktiskt tillhör 

populationen. För att öka svarsfrekvensen lades även information om studien ut på interna 

gruppsidor på ett socialt medieforum. Här fanns en risk att även personer som inte tillhör 

det tänkta urvalet skulle delges inbjudan om deltagande. Det kan heller inte helt uteslutas 

att svaranden från andra ambulansdistrikt än de utvalda har svarat på enkäten eller att några 

svarande har svarat mer än en gång. Enkätverktyget har dock en spärr som hindrar mer än 

en svarande från samma IP-adress. Detta minskar sannolikheten för dubbla svar något, men 

är inget fullgott skydd. Forskarna har heller ingen möjlighet att kontrollera eller förhindra 

att två personer svarat tillsammans. Detta är kända brister i den valda metoden (Polit & 

Beck, 2012) som forskarna i den här studien ej haft möjlighet att påverka. 

Datainsamlingen skedde under en mycket kort period (10 dagar), vilket troligen påverkat 

storleken på urvalet negativt. Majoriteten av de svarande har svarat under periodens tre 

första dagar, men med en längre insamlingsperiod hade möjligheten till utskick med 

påminnelser kunnat göras än vad som nu blev fallet. Det uppstod även en fördröjning i 

utskicket av inbjudan till undersökningen hos en av enhetscheferna, vilket gjorde att de 

svarande i två av distrikten inte fick vetskap om studien direkt när insamlingsperioden 

startade. Om insamlingsperioden varit längre hade troligtvis bortfallet blivit mindre och 

generaliserbarheten högre. 

Under de sista två dagarna av insamlingen kom dessutom signaler från deltagare på en 

station att de inte kunnat komma åt enkäten på grund av tekniska problem, troligen på 

grund av den ovan beskrivna spärren för användare med samma IP-adress.  

Det är ett välkänt faktum att bortfallet i enkätstudier ofta blir stort (Ejlertsson, 2014). I en 

metaanalys framkom att svarsfrekvensen hos vårdpersonal brukar vara ännu lägre än för 

andra grupper och ligga runt hälften. Datainsamlingsmetod, ämne som undersöks och 

påminnelser är alla faktorer som påverkar svarsfrekvensen (Cho, Johnson, & Vangeest, 

2013). 

Dataanalys 

All statistikbearbetning och analys är gjord av forskarna själva med viss hjälp av två 

externa statistik- och Excelkunniga personer som dock inte har någon tidigare erfarenhet 

av omvårdnadsforskning. Forskarnas begränsade erfarenhet av avancerade statistiska 

beräkningar liksom brist på tillgång till andra analysprogram såsom t.ex. SPSS får ses som 

den största bristen avseende dataanalys. 

Vid en del beräkningar gjordes justeringar där någon variabel togs bort. Detta gjordes för 

att undersöka om statistiskt säkerställda skillnader gällde även om en grupp som kunnat stå 

för en felkälla togs bort. Exempelvis gällde detta beräkningarna på de angivna orsakerna 

till att de olika bältena inte användes. De svarande som angett att ett bälte saknades 

exkluderades ur beräkningen då det bedömdes möjligt att de använt det efterfrågade bältet 

om detta funnits. Beräkningarna gjordes och redovisades både med och utan denna 

justering för ökad tydlighet.  
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En risk att de svarande överskattat bältesanvändningen och överdrivit de önskvärda svaren 

fanns och detta har diskuterats av forskarna. Det faktum att så många trots det uppgett att 

de inte använt exempelvis axelbälten talar emot detta. Att full anonymitet har rått har 

troligtvis bidragit till detta, liksom det faktum att man fått fylla i enkäten i enskildhet och 

utan stress.  

Flertalet intressanta bifynd hittades under analysarbetet, bl.a. avseende skillnader i 

bältesanvändning mellan yrkeskategorier. Likaså uppdagades det att en hel del av de 

orsaker till bristande bältesanvändning som forskarna anat kunde förekomma inte hade 

något faktiskt statistiskt samband. Med ett annat, bredare syfte och tydligare formulerade 

frågor hade dessa fynd kunnat utforskas inom ramen för studien.  

Övriga forskningsetiska överväganden 

Studiens resultat kommer av forskarna enbart att användas för att belysa 

bältesanvändningen på ambulansbåren och öka medvetenheten om bristerna i denna. 

Tänkbart är dock att den del av resultatet som behandlar skillnaderna mellan bårtyper 

skulle kunna vara av kommersiellt intresse för bårentreprenörer. Detta är inget som 

forskarna tillstyrker eller rekommenderar och det var heller inte syftet med studien. 

Forskarna är inte heller på något sätt anställda eller avlönade av bårtillverkarna och inga 

bidrag för studiens genomförande har emottagits. Samtliga kostnader för studien har 

betalats av forskarna själva. 

Resultatdiskussion 

Demografisk data 

Personalsammansättningen stämmer väl överens med den som ses i populationen och 

forskarna ser detta som en konsekvens av att kravet på medicinsk kompetens ökat sedan 

socialstyrelsen ändrade riktlinjerna för ambulansverksamheten (Suserud m. fl., 2005). Att 

en relativt stor del av de specialistutbildade sjuksköterskorna hade annan specialitet än 

ambulanssjukvård beror troligtvis på att en intensivvårdsambulans finns i ett av de 

inkluderade distrikten och att denna skall bemannas av minst en anestesisjuksköterska 

(Harrysson, 2015) samt att specialistutbildning inom ambulanssjukvård fortfarande är en 

relativt ny företeelse som funnits sedan 1997 (Suserud & Rådestam, 2009).  

Att andelen heltidsanställda är större i urvalet än i populationen kan troligen förklaras med 

att heltidsanställda arbetar oftare och kanske också kontrollerar sin e-post oftare och 

därmed i högre utsträckning fått kunskap om och hunnit fylla i enkäten inom den 

begränsade datainsamlingsperioden. 

Avseende fördelningen av arbetserfarenhet i ambulans mellan urval och population finns 

inte mycket att säga annat än att fördelningen ter sig ganska lika och att ingen av grupperna 

är oroväckande liten eller dominerande, vilket ökar generaliserbarheten. 

Säkerhetsbältesanvändning – kvantitet och kvalitet 

Att samtliga svaranden angav att deras patient hade något säkerhetsbälte på sig ses av 

forskarna som relativt förväntat, då säkerhetsbältesanvändning i bilar är lagkrav i Sverige 

för samtliga passagerare sedan 1988 (NTF, 2014) och användningsgrad och 

säkerhetsmedvetenhet generellt sett är hög i samhället (Trafikverket, 2015).  
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Detta förstärks också av det faktum att en mycket hög andel (98 %) av de svarande angett 

att de alltid eller nästan alltid kontrollerade att patienten hade säkerhetsbälte på sig och att 

många upplevde att det var de som var ansvariga för att patienten kunde resa säkert i 

ambulansen och ha säkerhetsbältena på. Säkerhetsbältesanvändning i bil är idag i många 

stycken en icke-fråga då den livräddande effekten är väldokumenterad och de flesta 

moderna bilar har bältesvarnare som larmar om man åker obältad (Trafikverket, 2010). Sett 

till trafiksäkerhetsaspekten är det positivt att något säkerhetsbälte faktiskt användes i 100 

procent av fallen. Dock skall man hålla i minnet att bårarnas krocktester och godkännande 

för svensk användning vilar på att samtliga befintliga bälten används och appliceras 

korrekt.  

Med detta sagt blir det därför intressant att diskutera hur samtliga bälten används – och om 

de används. Midjebälte var det vanligaste använda bältet och användes i 100 procent av 

fallen. Sämre statistik noteras för de övriga bältena. Framför allt är det anmärkningsvärt att 

notera skillnaden i bältesanvändning mellan midjebälte och benbältena (lår- och 

underbensbältena). Trots problemet med skillnad i bältesbenämning och -placering mellan 

de två bårtyperna (se metoddiskussion) är användningsgraden markant lägre. Tjugosju av 

98 svarande använde inte lårbälte. Sjuttiotre av 98 använde inte underbensbälte och av 

dessa var det bara 17 som uppgav att bältet saknades på båren (16 + 1 frisvar). Så trots 

problemet med benämningen av bältena är det fortfarande ett stort antal svarande som inte 

använder benbältena. Detta kan sättas i samband med Eriksson och Werners (2007) resultat 

som också visade på att benbälten ibland saknades och, även om de fanns, inte alltid 

användes. Det som är oroande, menar forskarna, är att trots att benbältena är en del av det 

säkerhetssystem som ska skydda patienten vid en kollision upp till 20 G, så uppger så 

många som 43 personer (42 + 1 frisvar) att de rutinmässigt låter bli att använda 

underbensbälte. Vad som påkallat detta beteende är dock oklart och enkätsvaren ger inte 

mycket vägledning här, utan mer forskning behövs för att komma till botten med detta.  

Det som också är iögonfallande med studiens resultat är att trots att samtliga patienter hade 

någon form av säkerhetsbälte, så var det endast en knapp tredjedel av patienterna – 28 av 

98 – som hade alla bårens befintliga bälten på sig under transporten. Om man dessutom 

väger in kvaliteten på bältenas applicering så blir det ännu tydligare – 9 av 98 patienter 

hade/använde säkerhetsbälte i full utsträckning samt med ändamålsenlig applicering. Nio 

procent av de transporterade patienterna hade alltså fullgott kollisionsskydd enligt 

Transportstyrelsens författning (TSFS 2010:2) och fastställd kravspecifikation (Swedish 

Standards Institute, 2014). Detta innebär en betydande brist i både trafiksäkerhet och 

patientsäkerhet, då risken för skador på patienten vid en trafikolycka eller annan kollision 

är mycket hög om erforderliga bälten ej används korrekt. Som anförts ovan visar dessutom 

krocktest med ambulans där patient enbart haft midjebälte att både överkropp och ben for 

av båren vid kollision och att framför allt huvudet utsattes för mycket höga g-krafter 

(Fournier m. fl., 2012), så höga att det mycket väl kunde ge dödliga skador. Dessutom 

innebär en undermåligt fastspänd patient risker för ambulanspersonalen som har vårdhytten 

som sin arbetsplats och ofta befinner sig mycket nära patienten. Detta blir därför även en 

arbetsmiljöfråga – precis som frågan om användningen av vårdarens eget säkerhetsbälte 

under transport. 

Elva personer uppgav att de sällan eller nästan aldrig använde sitt eget säkerhetsbälte i 

vårdhytten. Dessa personer använde dock säkerhetsbälte på sina patienter i samma 

utsträckning som övriga i urvalet.  
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Detta fynd ligger visserligen utanför studiens syfte, men i den bredare kontext av trafik- 

och patientsäkerhet i vårdhytten som studien sorterar under är det ändå en intressant 

observation. Varför använder en del i personalen närmast rutinmässigt inte sitt eget 

säkerhetsbälte, men är ändå måna om att se till att patienten åker säkert? Finns det månne 

en koppling här till Carlsson och Lundqvists (2014) studie, vilken visade att personalen 

hade svårt att nå all utrustning de behövde för vården av patienten under transport om de 

hade bälte på sig? Är det kanske en annan typ av säkerhetsbälte som behövs eller 

förändringar i inredningen i vårdhytten? Här finns ytterligare en viktig aspekt att ägna mer 

forskning åt för att öka såväl patient- och trafiksäkerhet som arbetsmiljösäkerhet. 

Orsaker till undermålig säkerhetsbältesanvändning 

Ungefär 63 procent uppgav att de tyckte att arbetsgivaren hade tydliga riktlinjer angående 

säkerhetsbältesanvändning på patienten. När forskarna eftersökte skrivna riktlinjer hos de 

båda arbetsgivare som ingick i studien fanns sådana riktlinjer bara att tillgå hos en av dessa 

arbetsgivare. Dessutom saknades bruksanvisning för den vanligast använda båren – bår B – 

som användes i närmare 70 procent av de undersökta transporterna. Beskedet från den 

svenska återförsäljaren var att någon bruksanvisning inte finns utan att all utbildning sker 

genom instruktörsledd utbildning.  

Axelbältena på bår B, trots avsaknad av skriftlig instruktion och utbildningsmaterial, 

användes i signifikant högre utsträckning än på bår A. Detta talar för att det är funktionen, 

snarare än tillgänglig instruktion som påverkar i vilken utsträckning axelbältena används. 

Något som ytterligare stärker detta är fritextsvar från användare av bår A som säger att 

axelbältena inte sitter på bra utan halkar ner och att bältena inte användes för att patienten 

var för liten och tunn. Möjligheten att korsa axelbältena som görs på bår B saknas på bår A 

på grund av bältesspännets utformning. Detta kan vara en anledning till att axelbältena 

används i högre utsträckning på bår B än på bår A.  

Den generella användningen av axelbältena var annars relativt hög – 73 av 98 svaranden 

(74 %) använde axelbältena. Detta kan ställas mot Eriksson och Werners (2007) resultat 

som visade att axelbälten användes i cirka 50 procent av fallen. Deras resultat visade också 

att den vanligaste anledningen till att axelbälten inte användes var patientens 

sjukdomstillstånd och svårighet att ta EKG. Resultatet av den här studien styrker dessa 

anledningar, dock ej som de vanligaste. Den vanligaste anledningen till att inte använda 

axel- lår- och underbensbältena var att personalen rutinmässigt ej brukade använda 

axelbältena. Detta resultat är både intressant och något oroande. Att göra avkall på 

säkerhetsbältesanvändning för att patientens tillstånd inte klarar det eller för att det 

försvårar undersökningar kan tas som tecken på att bältenas konstruktion har brister som 

försvårar användningen. Att personalen rutinmässigt underlåter att använda vissa bälten 

kan också bero på detta, vilket diskuterats ovan, men öppnar även för andra 

förklaringsalternativ. Att rutinmässigt inte använda befintlig säkerhetsutrustning skulle 

kunna tyda på undermålig utbildning i användning eller på ointresse eller okunskap 

avseende kollisionsskydd och krav. Det skulle också kunna vara ett tecken på stressig 

arbetsmiljö, där man inte tycker sig ha tid till att använda alla bälten utan nöjer sig med ett 

eller två. Spekulationerna här kan bli många och det i undersökningen använda alternativet 

Jag brukar aldrig använda detta säkerhetsbälte på mina patienter öppnar dessvärre inte 

för vidare klargörande.  
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Det man dock skall minnas, anser forskarna, är att personalen har långtgående ansvar för 

patientens säkerhet (SFS 2010:659) och är skyldiga att känna till och följa relevanta 

riktlinjer och lagar (Socialstyrelsen, 2005), skapa säkra vårdrum och verka för säkra 

patienttransporter (Svensk sjuksköterskeförening, 2012) och känna till, följa och medverka 

till förbättring av arbetsgivarens arbetsmiljösäkerhetsarbete (Arbetsmiljöverket, 2012). 

Den rent moraliska omvårdnadsaspekten diskuteras nedan. 

Över 40 procent hade fått formell utbildning på bårens säkerhetsbälten i samband med 

introduktionsutbildningen. Nästan lika många hade lärt sig av sina kollegor, antingen 

genom att titta hur de gjorde eller genom att kollegorna aktivt förevisat. Att kunskap går i 

arv enligt gammaldags mästar/lärlingmetod är en traditionell och vanlig metod för 

kunskapsöverföring inom vårdyrkena (Mogensen, Thorell-Ekstrand, & Löfmark, 2010), 

men om kollegorna man lär sig av inte lärt sig rätt från början eller inte är medvetna om att 

andra tar efter deras beteende är risken stor att ett felaktigt beteende sprids eller upplevs 

som norm. En utbildningsinsats avseende korrekt bältesanvändning samt framtagande av 

tydliga riktlinjer för användning kunde därför vara lämpliga åtgärder för att förbättra 

säkerhetsbältesanvändningen. En lättillgänglig, skriftlig bruksanvisning utfärdad av 

tillverkaren för båren och dess säkerhetsbälten vore också en önskvärd förbättring. 

Säkerhetsbältesanvändning som omvårdnadsåtgärd 

Att ta på sig säkerhetsbälte när man sätter sig i en bil ter sig för de allra flesta människor 

antagligen som något vardagligt, kanske till och med självklart, menar forskarna. Det är 

inte något man ofta stannar upp och reflekterar över. Den dagen man själv är för gammal, 

svag, sjuk, skadad eller förvirrad för att själv göra det blir appliceringen av säkerhetsbältet 

en omvårdnadshandling för vårdpersonal. Omvårdnaden av en patient bör grundas i 

omsorg av den samme (Martinsen, 2007) och en strävan att tillgodose, inte bara 

medicinska behov, utan också individens universella, grundläggande behov, där skydd från 

faror i omgivningen får ses som ett (Henderson, 1991). Kari Martinsen (2007) talar också 

om omsorg som konkreta handlingar baserat på en förförståelse om vad som är bäst för 

patienten. Forskning och statistik över olyckor, dödsfall och säkerhetsbältesanvändning 

talar sitt tydliga språk – säkerhetsbälten räddar liv vid trafikolyckor (Trafikverket, 2010). 

Sett enbart till detta faktum kunde budskapet vara enkelt – använd alla säkerhetsbälten 

alltid för alla patienter. Omvårdnad eller omsorg är dock inte ett ensidigt fenomen utan en 

relation mellan två människor – en vårdare och en patient. Den ska bygga på ett 

ansvarstagande för den som är svag, men samtidigt inte bli ett maktmissbruk eller 

övergrepp (Martinsen, 2010). Här blir det intressant att prata om livsvärld (Ekebergh, 

2015). Vårdaren befinner sig på sin vardagliga arbetsplats – ambulansen, där all utrustning, 

alla ljud och förnimmelser är bekanta och trygga. Vårdaren har, kan vi förmoda, kunskap 

om hur säkerhetsbältena ska användas och vet att de räddar liv vid en krock. För patienten 

är ambulansen kanske en ny och främmande miljö. Vårdhytten upplevs kanske som trång 

och full av utrustning som man inte känner igen. Det är bråttom och dessutom finns den 

grundläggande orsaken till ambulansresan att ta hänsyn till – skadan eller sjukdomen. För 

patienten upplevs kanske appliceringen av tre eller fyra säkerhetsbälten som begränsar 

rörligheten inte som en meningsfull, trygghetsingivande åtgärd – kanske känns det snarare 

som ett hot att inte kunna röra sig fritt. Här blir det vårdarens jobb att möta patienten i 

dennes livsvärld och försöka skapa meningsfullhet och trygghet. Men var gränsen går 

mellan vårdarens ansvar för patientens säkerhet och individens autonomi och rätt till 

självbestämmande är inte självklart. 
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Ansvar och lagrum 

Frågan om vem som ansvarar för att patienten har bälte på sig i ambulansen är komplex, 

både moraliskt och rent juridiskt. I lagens mening (SFS 1998:1276) är det patienten, om 

denne är över 15 år, som är ansvarig för att ha säkerhetsbälte på sig under färden, precis 

som om denne färdats i egen bil. Säkerhetsbältena på en ambulansbår är dock svåra att 

jämföra med de trepunktsbälten som finns i vanliga bilstolar och det är svårt att kräva att 

alla potentiella ambulansresenärer vet hur dessa bälten ska användas. Trafikförordningen 

saknar klargöranden om vem som skall se till att patienten har bälte på om denna inte 

förmår att sätta på det själv. Enligt kontaktpersonen på sektionen för regelinformation på 

Transportstyrelsen Bo Göingberg (2016) bör lagen tolkas så att en plats med vanligt 

bilbälte saknas för sjuka och skadade och att de istället får färdas på bår. Patientens 

säkerhet anses tillgodosedd genom den tekniska kravspecifikationen på ambulansen. Att 

besättningen har kompetens att använda säkerhetsbältena korrekt, menar han, är förutsatt. 

Resultatet av den här studien visar dock ganska tydligt att även om den tekniska 

specifikationen kräver att bältena finns på båren så används de inte i full utsträckning. 

Vidare menar Göingberg (2016) att personalens skyldigheter inte regleras i 

trafikförordningen utan i regelverken för medicinsk personal. Som anförts i bakgrunden 

nämner patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) dock inget specifikt angående 

ambulanssjukvård eller vems ansvar det är att använda säkerhetsbälte på ambulansbåren. 

Däremot är den mycket tydlig angående ansvar för förebyggande av vårdskador och 

skapandet av en säker vårdmiljö, där vårdpersonalen ges stora skyldigheter.  

På frågan om man visste vad lagen säger om ansvar för säkerhetsbältesanvändning på 

ambulansbåren var de svarande något ambivalenta. Ansvarsfördelningen verkar inte vara 

helt tydlig för de som har ambulansen som sin arbetsplats. Det är forskarnas uppfattning att 

det saknas ett förtydligande på ansvarspunkten i våra lagar och förordningar. Vad som 

annars händer den dagen en dödsolycka faktiskt sker i en svensk ambulans tål att tänkas på. 

Slutsats 

Ambulanser kör ofta i hög hastighet i akuta ärenden och gör så vid dygnets alla tidpunkter 

och vid alla årstider. Vid en eventuell kollision innebär en undermålig 

säkerhetsbältesanvändning en betydande risk för skador, både för patienten, vårdaren och 

eventuella medåkare. Av studiens resultat kan slutsatsen dras att 

säkerhetsbältesanvändningen i ambulansen har stor förbättringspotential. Resultatet påvisar 

tydliga brister i användningen av bårens säkerhetsbälten vid patienttransport. Att 

säkerhetsbältesanvändningen för patienterna i ambulansen förs upp till diskussion, anser 

forskarna, är mycket viktigt för att främja såväl patientsäkerhet som trafiksäkerhet och 

ambulanspersonalens arbetsmiljö. Vidare efterlyser forskarna ett förtydligande av 

lagrummet, mer riktad utbildning och ett ställningstagande till tydliggörande om 

ansvarsfördelningen avseende säkerhetsbältesanvändning på nationell nivå. 

Klinisk tillämpbarhet 

Studiens resultat påvisar brister i användningen av bårens säkerhetsbälten vid 

patienttransport. Då detta är något som i hög grad äventyrar trafiksäkerheten i vårdhytten, 

patientsäkerheten och ambulanspersonalens arbetsmiljösäkerhet vid en eventuell 

trafikolycka är det forskarnas önskan att studiens resultat ses som en utgångspunkt för ett 

förbättringsarbete inom den kliniska verksamheten avseende bältesanvändning.  
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Ytterligare forskning får visa vilka orsaker till bristande bältesanvändning som är vanligast 

och hur man kan komma till rätta med dessa. Ett förtydligande av lagrummet avseende 

ansvarsfördelningen av bältesanvändning i ambulans vore också önskvärt liksom skriftliga 

instruktioner för säkerhetsbältenas användning för samtliga förekommande bårtyper. 

Vidare vore ett medvetandegörande av vikten av korrekt bältesanvändning på 

ambulansbåren och riskerna med en bristande dito av godo för den kliniskt verksamma 

personalen i Sveriges ambulanser. Huruvida Sverige borde följa Norges exempel med 

tillsättning av en analysgrupp för ambulansolyckor är en annan intressant fråga att föra upp 

till debatt. 
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Bilaga 1. Brev till enhetschefer ambulans 

     Malmö 2016-02-13 

Till områdeschef 

Jessica Nilsson 

Falck Ambulans Distrikt 1 och 4 

Lucas Johansson 

Samariten Distrikt 2

 

Vi heter Elisabeth Hagman och Hanna Nilsson och är sjuksköterskor. Vi läser till 

ambulanssjuksköterskor på Specialistprogrammet för ambulanssjukvård vid 

Sophiahemmet Högskola. Inom ramen för vårt självständiga arbete på 15 

högskolepoäng har vi valt att studera användningen av säkerhetsbälte för patienter som 

inkommer med ambulans till sjukhuset. För att genomföra studien behöver vi Din hjälp. 

Vi avser att via e-post skicka ut en webbbaserad enkät till anställda som arbetar kliniskt 

i ambulansverksamheten i distrikt 1,2 och 4 i Skåne. 

Om Du godkänner att studien genomförs vid Din verksamhet, är vi tacksamma för Din 

underskrift av detta brev, vilket därefter returneras i bifogat svarskuvert alternativt som 

bifogat dokument via e-post.  

Om förbehåll finns, ange gärna detta i ditt svar. För frågor rörande själva 

undersökningen går det bra att kontakta oss eller vår handledare på nedanstående e-

postadresser. När studien är genomförd och godkänd kommer den att publiceras på 

internet på DiVA; en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och 

studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bland annat 

innebär att alla personer och arbetsplatser kommer att vara anonyma.  

Med vänliga hälsningar 

________________________________ 

Elisabeth Hagman, student 

0701-70 24 75 

lisa@hagman.mobi 

 
________________________________ 

Hanna Nilsson, student 

0703-72 65 11 

hanna77nilsson@gmail.com 

 

 

 

________________________________ 

Caroline Hybinette, handledare 

Sophiahemmet Högskola 

08-406 29 71 

caroline.hybinette@shh.se 
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Studiens preliminära titel: Bältesanvändning på ambulansbåren – en enkätstudie 

Syfte: Syftet med denna studie är att belysa användningen av ambulansbårens säkerhetsbälten 

vid transport av patienter i ambulans. 

Problemformulering: Ambulanssjukvård bedrivs dygnet runt, året runt oavsett väder, väglag 

och trafiksituation. Att vårda patienter under pågående ambulanstransport innebär en ökad 

risk för olyckor och dödsfall för de som arbetar i vårdhytten.  

Det ställs höga krav på hur svenska ambulanser skall vara utrustade både avseende personal, 

trafiksäkerhet, inredning och medicintekniska produkter. Detta för att de ska vara så säkra 

som möjligt för de som vistas i dem – personal och patienter. 

Ansvarsfördelningen avseende bältesanvändning för patienter i ambulans är otydlig i juridisk 

mening och de bälten som finns på ambulansbårarna är komplicerade att använda och kräver 

utbildning i korrekt applicering. 

De bårar som används är numera utrustade med ett flertal bälten som med korrekt användning 

skall minimera skador vid eventuell trafikolycka. Om dessa säkerhetsbälten inte används eller 

inte används korrekt finns det en risk för att patienten utsätts för vårdskada i händelse av 

kollision, hastig inbromsning eller undanmanöver och patientsäkerheten äventyras.  

Metod: Vi avser att via e-post skicka ut en webbaserad enkät till anställda som arbetar 

kliniskt i ambulansverksamheten i distrikt 1,2 och 4 i Skåne.  

Inga persondata kommer efterfrågas eller registreras. Deltagande är helt anonymt och 

forskningsetiska principer kommer att följas, vilket bland annat innebär att deltagande i 

studien är helt frivilligt och att deltagarna när som helst och utan att ange anledning kan välja 

att avbryta sitt deltagande. All forskningspersonsinformation är inkluderad i enkäten. 

Deltagarna informeras även om att de genom att fylla i och skicka in sina svar automatiskt 

innebär att de ger samtycke till deltagande. Kontaktinformation till forskarna liksom hur och 

var resultatet kommer att presenteras är också inkluderat. Informationsblad kommer även att 

finnas för uppsättning på de aktuella ambulansstationerna.  

Önskemål från din verksamhet: Vi önskar tillstånd att tillsända Dina anställda vår enkät för 

deltagande i studien. Vidare önskar vi Ditt stöd och hjälp med distribution av enkäten via e-

post och, om möjligt, information om densamma i veckobrev eller annan lämplig 

informationskanal.  
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Samtycke: 

□ Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument och 

kommer att informera min personal om den planerade studien och hjälper gärna till med 

utskick av enkäten till mina anställda. 

□ Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument. 

Vänligen kontakta denna lämpliga nyckelperson i verksamheten innan datainsamlingen 

påbörjas. 

 

Namn: 

______________________________________________________________________ 

Titel: 

______________________________________________________________________ 

Telefonnummer: ________________________________________________________ 

E-postadress: ___________________________________________________________ 

 

□ Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________ 

□ Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet. 

 

Datum: _____________________________________________ 

Underskrift: __________________________________________ 

Namnförtydligande: ____________________________________ 

Enhet: _______________________________________________ 
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Bilaga 2. Forskningspersoninformation  

Samtycke och information 

Vi, Hanna Nilsson och Elisabeth Hagman, läser Specialistprogrammet för ambulanssjukvård 

vid Sophiahemmets Högskola. Inom ramen för vårt självständiga arbete på 15 högskolepoäng 

kommer vi att genomföra en enkätstudie. Syftet med studien är att belysa användningen av 

ambulansbårens säkerhetsbälten vid transport av patienter i ambulans.  

 

Allt deltagande i studien sker helt anonymt och inga svar går att spåra tillbaka till 

uppgiftslämnaren. Deltagande är helt frivilligt. Du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande utan att ange orsaken. Studien består av tre delar med frågor i en web-enkät och 

tar mellan 5-15 minuter att besvara.  

 

För frågor, funderingar eller om du vill avbryta ditt deltagande efter det att du skickat in ditt 

svar går det bra att kontakta oss på: sgt.hagman@gmail.com eller 

hanna77nilsson@gmail.com. 

 

Genom att besvara frågorna och skicka in enkäten har du gett ditt samtycke till att delta i 

studien. Tack för ditt samarbete! 

 

Hanna Nilsson och Elisabeth Hagman 

Problemformulering 

Ambulanssjukvård bedrivs dygnet runt, året runt oavsett väder, väglag och trafiksituation. Att 

vårda patienter under pågående ambulanstransport innebär en ökad risk för olyckor och 

dödsfall för de som arbetar i vårdhytten. 

 

Det ställs höga krav på hur svenska ambulanser skall vara utrustade både avseende personal, 

trafiksäkerhet, inredning och medicintekniska produkter. Detta för att de ska vara så säkra 

som möjligt för de som vistas i dem – personal och patienter. 

 

Ansvarsfördelningen avseende bältesanvändning för patienter i ambulans är otydlig i juridisk 

mening och de bälten som finns på ambulansbårarna är komplicerade att använda och kräver 

utbildning i korrekt applicering. 

 

De bårar som används är numera utrustade med ett flertal bälten som med korrekt användning 

skall minimera skador vid eventuell trafikolycka. Om dessa säkerhetsbälten inte används eller 

inte används korrekt finns det en risk för att patienten utsätts för vårdskada i händelse av 

kollision, hastig inbromsning eller undanmanöver och patientsäkerheten äventyras. 

 

Mot denna bakgrund har vi valt att belysa användningen av ambulansbårens säkerhetsbälten 

vid transport av patienter i ambulans. 

 

Vi vore mycket tacksamma om du ville offra några minuter för att svara på några frågor. 
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Bilaga 3. Enkätfrågor 

 Enkätundersökning angående användning av bårbälten i ambulans 

Del 1. Grundläggande fakta 

* 1. Vilken personalkategori tillhör du? 
 
 

Ambulanssjukvårdare 

Sjuksköterska med grundutbildning 

Ambulanssjuksköterska 

Sjuksköterska med annan specialistutbildning 

Annat, nämligen: 

 
 

 
* 2. Vilken typ av anställning har du huvudsakligen inom ambulansverksamheten? 

 
Heltid 

Deltid 

Timanställd 

* 3. Hur länge har du arbetat inom ambulansverksamheten? 
 

0-1 år 

1-5 år 

5-10 år 

Mer än 10 år 

 

* 4. När vårdade du senast en patient i ambulans (i bil)? 
 

För 0-7 dagar sen 

 
För 8-31 dagar sen 

 
För mer än en månad sen
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Enkätundersökning angående användning av bårbälten i ambulans 
 

 

Del 2. Bårtyp och säkerhetsbälte 
 
 
 
 

Tänk tillbaka på den senaste ambulanstransporten du genomförde där du vårdade en vuxen patient på ambulansbåren. 
 

 
Svara på de följande frågorna utifrån detta vårdtillfälle så gott du kan. Notera att på vissa frågor i detta avsnitt kan du svara 

med mer än ett alternativ. 

 

Notera att det lårbälte som efterfrågas i detta frågeavsnitt för Pensibåren likställs med det integrerade höftbälte som sitter 

ihop med midjebältet. 

 
 

* 5. Vilken bårtyp användes i bilen? 
 

Allfabår 

 
Pensibår 

 
Annan, nämligen: 

 
 
 
 
 

* 6. Ange vilka säkerhetsbälten som fanns på den bår som användes. 
 

Midjebälte 

 
Axelbälte 

 
Lår-/höftbälte 

 
Underbens- /knäbälte 

 
Minns ej vilka bälten båren hade. 

 
 
 

* 7. Hade patienten något säkerhetsbälte på sig? 

 

Ja 

 
Nej 

 
Minns inte
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Enkätundersökning angående användning av bårbälten i ambulans 
 

 

Midjebälte 
 
 

 

Du har svarat att din patient hade säkerhetsbälte på sig. 
 
 

Du kommer nu att få svara på några följdfrågor utifrån detta. 
 

 
 

* 8. Hade patienten midjebältet på? 
 

Ja 

 
Nej 

 
Minns inte
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Enkätundersökning angående användning av bårbälten i ambulans 
 

 

Patienten hade midjebälte 
 
 
 

 

* 9. Hur var bältet applicerat? Välj det eller de alternativ som du tycker passar bäst (Notera att du kan 

svara med mer än ett alternativ). 
 

Bältet var knäppt och satt löst runt midjan/höfterna  

Bältet var knäppt och åtdraget runt midjan/höfterna  

Patienten hade täcke eller filt innanför bältet 

Bältet låg direkt mot patientens kläder eller bårlakanet 

Minns inte
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Enkätundersökning angående användning av bårbälten i ambulans 
 

 

Patienten hade inte midjebälte 
 
 
 

 

* 10. Vilken, anser du, var den huvudsakliga anledningen till att din patient inte hade midjebälte på sig? 
 

Det var bråttom. Jag hann inte. 

Patienten vägrade ha säkerhetsbälte. 

Patientens tillstånd tillät inte att säkerhetsbältet användes 

Omvårdnaden/behandlingen av patienten omöjliggjorde säkerhetsbältesanvändning 

Jag glömde att sätta på säkerhetsbältet. 

Jag brukar aldrig använda detta säkerhetsbälte på mina patienter 

 
Jag ville inte att säkerhetsbältet skulle bli smutsigt 

 
Detta säkerhetsbälte fanns inte på båren. 

Jag vet inte hur bältet fungerar. 

Patienten var immobiliserad på spineboard 

 
Annan anledning, nämligen:
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Enkätundersökning angående användning av bårbälten i ambulans 
 

 

Axelbälte 
 
 

 

Du har svarat att din patient hade säkerhetsbälte på sig. 
 

 

Du kommer nu att få svara på några följdfrågor utifrån detta. Notera att på vissa frågor går det 

att svara med mer än ett alternativ. 
 

* 11. Hade patienten axelbältena på? 
 

Ja 

 
Nej 

 
Minns inte
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Enkätundersökning angående användning av bårbälten i ambulans 
 

 

Patienten hade axelbälte 
 
 
 

 

* 12. Hur var bältena applicerade? Välj det eller de alternativ som du tycker passar bäst (Notera att du 

kan svara med mer än ett alternativ). 
 

Axelbältena var knäppta och satt löst.  

Axelbältena var knäppta och åtdragna 

Huvudkudden låg mellan axelbältena och patientens axlar 

Axelbältena låg mellan huvudkudden och patientens axlar 

Axelbältena låg an mot patientens axlar. 

Endast ett av axelbältena användes 

 
Minns inte
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Enkätundersökning angående användning av bårbälten i ambulans 
 

 

Patienten hade inte axelbälte 
 
 
 

 

* 13. Vilken, anser du, var den huvudsakliga anledningen till att din patient inte hade axelbälte på sig? 
 

Det var bråttom. Jag hann inte. 

 
Patienten vägrade ha detta säkerhetsbälte. 

 
Patientens tillstånd tillät inte att säkerhetsbältet användes 

Omvårdnaden/behandlingen av patienten omöjliggjorde säkerhetsbältesanvändning 

Jag glömde att sätta på säkerhetsbältet. 

Jag brukar aldrig använda detta säkerhetsbälte på mina patienter 

 
Jag ville inte att säkerhetsbältet skulle bli smutsigt 

 
Jag vet inte hur de fungerar 

 
Detta säkerhetsbälte fanns inte på båren. 

Patienten var immobiliserad på spineboard 

Annan anledning, nämligen:
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Enkätundersökning angående användning av bårbälten i ambulans 
 

 

Lårbälte 
 
 

 

Du har svarat att din patient hade säkerhetsbälte på sig. 
 
 

Du kommer nu att få svara på några följdfrågor utifrån detta. 
 

 

Notera att det lårbälte som efterfrågas i detta frågeavsnitt för Pensibåren likställs med det 

integrerade höftbälte som sitter ihop med midjebältet. 
 

* 14. Hade patienten lårbältet på? 
 

Ja 

 
Nej 

 
Minns inte
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Enkätundersökning angående användning av bårbälten i ambulans 
 

 

Patienten hade lårbälte 
 
 
 

 

* 15. Hur var bältet applicerat? Välj det eller de alternativ som du tycker passar bäst (Notera att du kan 

svara med mer än ett alternativ). 
 

Bältet var knäppt och satt löst över låren.  

Bältet var knäppt och åtdraget över låren.  

Patienten hade täcke eller filt innanför bältet 

Bältet låg direkt mot patientens kläder eller bårlakanet 

 
Minns inte
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Enkätundersökning angående användning av bårbälten i ambulans 
 

 

Patienten hade inte lårbälte 
 
 
 

 

* 16. Vilken, anser du, var den huvudsakliga anledningen till att din patient inte hade lårbälte på sig? 
 

Det var bråttom. Jag hann inte. 

 
Patienten vägrade ha detta säkerhetsbälte. 

 
Patientens tillstånd tillät inte att säkerhetsbältet användes 

Omvårdnaden/behandlingen av patienten omöjliggjorde säkerhetsbältesanvändning 

Jag glömde att sätta på detta säkerhetsbälte. 

Jag brukar aldrig använda detta säkerhetsbälte på mina patienter 

 
Jag ville inte att säkerhetsbältet skulle bli smutsigt 

 
Jag vet inte hur det fungerar 

 
Detta säkerhetsbälte fanns inte på båren. 

Patienten var immobiliserad på spineboard 

Annan anledning, nämligen:
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Enkätundersökning angående användning av bårbälten i ambulans 
 

 

Benbälte 
 
 

 

Du har svarat att din patient hade säkerhetsbälte på sig. 
 

 

Du kommer nu att få svara på några följdfrågor utifrån detta. Notera att på vissa frågor går det 

att svara med mer än ett alternativ. 
 

* 17. Hade patienten underbensbälte på sig? 
 

Ja 

 
Nej 

 
Minns inte
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Enkätundersökning angående användning av bårbälten i ambulans 
 

 

Patienten hade underbensbälte 
 
 
 

 

* 18. Hur var bältet applicerat? Välj det eller de alternativ som du tycker passar bäst (Notera att du kan 

svara med mer än ett alternativ). 
 

Bältet var knäppt och satt löst över benen. 

Bältet var knäppt och åtdraget över benen. 

Patienten hade täcke eller filt innanför bältet 

Bältet låg direkt mot patientens kläder eller bårlakanet 

 
Minns inte
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Enkätundersökning angående användning av bårbälten i ambulans 
 

 

Patienten hade inte underbensbälte 
 
 
 

 

* 19. Vilken, anser du, var den huvudsakliga anledningen till att din patient inte hade underbensbälte på 
sig? 

Det var bråttom. Jag hann inte. 

 
Patienten vägrade ha detta säkerhetsbälte. 

 
Patientens tillstånd tillät inte att säkerhetsbältet användes 

Omvårdnaden/behandlingen av patienten omöjliggjorde säkerhetsbältesanvändning  

Jag glömde att sätta på detta säkerhetsbälte. 

Jag brukar aldrig använda detta säkerhetsbälte på mina patienter 

 
Jag ville inte att säkerhetsbältet skulle bli smutsigt 

 
Jag vet inte hur det fungerar 

 
Detta säkerhetsbälte fanns inte på båren.  

Patienten var immobiliserad på spineboard  

Annan anledning, nämligen:
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Enkätundersökning angående användning av bårbälten i ambulans 
 

 

Min patient hade inte säkerhetsbälte på sig alls 
 
 

 

Du har angett att din patient inte hade något säkerhetsbälte på sig. 
 
 

Du kommer nu att få svara på följdfrågor angående detta. 

 

* 20. Vilken, anser du, var den huvudsakliga anledningen till att din patient inte hade något 

säkerhetsbälte på sig? 
 

Det var bråttom. Jag hann inte.  

Patienten vägrade ha säkerhetsbälten. 

Patientens tillstånd tillät inte att säkerhetsbälten användes  

Omvårdnaden/behandlingen av patienten omöjliggjorde säkerhetsbältesanvändning  

Jag glömde att sätta på säkerhetsbältena 

Jag brukar aldrig använda säkerhetsbälten på mina patienter 

 
Jag ville inte att säkerhetsbältena skulle bli smutsiga 

 
Det fanns inga säkerhetsbälten på båren.  

Jag vet inte hur säkerhetsbältena fungerar. 

 Patienten var immobiliserad på spineboard  

Annan anledning, nämligen
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    Enkätundersökning angående användning av bårbälten i ambulans 
 

 

Del 3. Inställning till trafiksäkerhet, bältesanvändning och patientsäkerhet. 
 
 

 
Du har nu kommit till den tredje och sista delen i undersökningen. Snart är du klar! 

 
 

Trafiksäkerhet kan definieras som ”tillstånd som innebär att olycks- och skaderisker i 

trafiken minimeras”. Trafiksäkerhetens långsiktiga mål är att ingen ska dödas eller 

skadas på grund av trafikolyckor (Vägverket, 2001). 

 

Nedan kommer du att få ta ställning till några påståenden om trafiksäkerhet. Ange 

hur väl påståendet stämmer överens med din egen uppfattning. 
 

 

* 21. Här följer några påståenden om trafiksäkerhet. Ange hur väl varje påstående stämmer överens 

med din egen uppfattning.
 
 

Stämmer inte alls     Stämmer inte riktigt         Varken eller         Stämmer till viss del 

 

Stämmer helt och 

hållet

 
 

Jag prioriterar trafiksäkerhet 

högt i mitt arbete. 

 

 

Jag tänker på 

trafiksäkerheten varje 

arbetsdag. 

 

Det är viktigt för mig 

patienten åker säkert i 

ambulansen. 
 

Att använda säkerhetsbälte 

är en viktig del av 

trafiksäkerheten. 

 

 

* 22. Här följer några påståenden om trafiksäkerhet. Ange hur väl påståendet stämmer överens 

med din egen uppfattning. 
 
 

Aldrig.            Nästan aldrig.            Ibland.                    Ofta.              Nästan alltid.              
Alltid. 

 
Jag kontrollerar 

ambulansbårens 

säkerhetsbälten inför 

varje arbetspass så de är 

hela och 

funktionsdugliga. 

Jag kontrollerar 

lastsäkringen i 

vårdhytten innan avfärd.
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Enkätundersökning angående användning av bårbälten i ambulans 
 

 

Inställning till bältesanvändning 
 

 
Nedan kommer du att få ta ställning till några påståenden om bältesanvändning. Ange hur väl 

påståendet stämmer överens med din egen uppfattning. 

 

* 23. Här följer några påståenden om bältesanvändning i vårdhytten. Ange hur väl varje påstående 

stämmer överens med din egen uppfattning. 
 

Aldrig         Nästan aldrig         Sällan                Ofta           Nästan alltid           Alltid           Ej 
tillämplig 

 
Jag använder mitt eget 

säkerhetsbälte i 

vårdhytten. 

 

Jag ser till att min 

patient använder 

säkerhetsbälte. 

 

Jag ser till att 

medåkare/anhöriga använder 

säkerhetsbälte. 

 

Om jag måste ta av mig 

säkerhetsbältet under färden 

av någon anledning, så 

informerar jag föraren om 

detta. 

 

 
24. Det har hänt att jag nekat patient eller anhörig ambulanstransport för att de vägrat ha 
säkerhetsbälte. 

 
Ja 

 
Nej 

 
Problemet har aldrig uppstått
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Enkätundersökning angående användning av bårbälten i ambulans 
 

 

Inställning till patientsäkerhet 
 
 

 

I patientsäkerhetslagen definieras patientsäkerhet som skydd mot vårdskada. 

Samma lag definierar vårdskada som ”… lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom 

samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens 

kontakt med hälso- och sjukvården” (SFS, 2010:659, 1 kap, 5 §). 

 

Nedan kommer du att få ta ställning till några påståenden om patientsäkerhet. Ange 

hur väl påståenden stämmer överens med din egen uppfattning. 
 

* 25. Här följer några påståenden om patientsäkerhet. Ange hur väl varje påstående stämmer 

överens med din egen uppfattning.
 
 

Stämmer inte alls     Stämmer inte riktigt         Varken eller         Stämmer till viss del 

 

Stämmer helt och 

hållet

 
Jag arbetar aktivt för att 

undvika vårdskador. 

 

Patientsäkerhet är viktigt 

för mig i min yrkesroll. 

 

Jag upplever att det är mitt 

ansvar att patienten inte 

kommer till skada i 

ambulansen. 

 

För mig som ambulanspersonal 

är trafiksäkerhet en viktig del av 

patientsäkerheten. 

 

 

 

Jag upplever att det är mitt 

ansvar att patienten kan 

färdas säkert i ambulansen. 

 

 

Jag upplever att det är mitt 

ansvar att patienten är ordentligt 

fastspänd på ambulansbåren 

under transport. 

 
 

Jag upplever att det är 

patienten som är ansvarig för 

att ha säkerhetsbälte på sig i 

ambulansen.
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Enkätundersökning angående användning av bårbälten i ambulans 
 

 

Utbildning och kunskap 
 
 

 
Här följer några frågor angående utbildning och kunskap om bältesanvändning och 
trafiksäkerhet. 

 

* 26. Här följer några påståenden om utbildning. Ange hur väl varje påstående stämmer överens 

med din egen situation.
 
 

Stämmer inte alls     Stämmer inte riktigt         Varken eller         Stämmer till viss del 

 

Stämmer helt och 

hållet

 
Min arbetsgivare har tydliga 

direktiv angående 

användningen av 

säkerhetsbälten på 

ambulansbåren. 

 

Jag vet vad lagen säger om 

ansvaret för användning av 

säkerhetsbälte på 

ambulansbåren 
 

Jag tycker bårens 

säkerhetsbälten 

är enkla att 

använda. 

 

 
* 27. Hur har du fått kunskap om hur bårens säkerhetsbälten ska användas? 

 

Det ingick i introduktionsutbildningen hos min arbetsgivare. 

Mina kollegor visade mig hur man ska göra. 

Jag såg hur mina kollegor gjorde och gjorde likadant.  

Jag provade mig fram på egen hand. 

Jag tittade i bruksanvisningen från tillverkaren.  

Annat, nämligen:
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Enkätundersökning angående användning av bårbälten i ambulans 
 

 

Tack för ditt deltagande! 
 
 

 
Vi är glada över att du tog dig tid att fylla i hela enkäten. 

 
 

Om du är intresserad av att få reda på resultatet av vår undersökning så kommer uppsatsen 

efter godkänd examination att läggas ut på internetportalen DiVA där den kommer vara 

tillgänglig för nedladdning. 
 

 
Tack för hjälpen! 

 
 

Hanna Nilsson & Elisabeth Hagman 

 


