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Sammanfattning 
 

Introduktion: Vid alla ambulansuppdrag behöver ambulanspersonalen planera hur 

patienten ska förflyttas, från platsen där patienten befinner sig och in i ambulansen. En del 

patienter kan självständigt förflytta sig in i ambulansen med hjälp av en två-stegs pall, men 

många tillstånd kräver att patienten sätter sig på båren och ambulanspersonal måste lyfta in 

båren i ambulansen. Varje förflyttningssituation är unik och till sin hjälp har 

ambulanspersonalen förflyttningshjälpmedel som är utformade för förflyttningar 

prehospitalt.  

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva ambulanspersonalens strategier vid förflyttning av 

patient prehospitalt.  

 

Metod: Arbetet har en kvalitativ metod med deskriptiv design. Data baseras på 10 

individuella intervjuer med Think Aloud (TA) metoden utifrån tre patientscenarier.  

 

Resultat: Studiens resultat visade betydelsen av att kunna planera en säker förflyttning av 

patienten på hämtplats.  

 

Slutsats: Ambulanspersonalen är noga med att förflyttningen utförs säkert både för patienten 

och personalen. Genomförandet av förflyttningen kräver ibland hjälpmedel, hjälp från 

räddningstjänst eller ytterligare ambulanspersonal för att utföras säkert och samtidigt 

garantera en god omvårdnad. 

 

Nyckelord: Ambulanspersonal, ergonomi, förflyttning, patient 

 

 

  



 
 

Abstract 
 

Introduction: In all ambulance missions, paramedics need to plan how to transfer the patient 

to and into the ambulance. Some patients can independently move into the ambulance with 

the help of a two-step stool, but many states is transferred on a stretcher and paramedics must 

lift the stretcher into the ambulance. Every movement situation is unique. Mobility devices 

are developed for different transfers and used by paramedics.  

 

Aim: The aim of this study was to describe the ambulance personnel strategies when 

transferring the prehospital patient.  

 

Method: The study has a qualitative approach with descriptive design. The data are based 

on 10 individual interviews with the Think Aloud (TA) method based on three patient 

scenarios.  

 

Results: Our results demonstrate the importance of being able to plan a safe transfer for 

patients especially during the transport to and into the ambulance.  

 

Conclusion: Paramedics are sure that the movement is performed safely, both for the patient 

and the staff. Implementation of the movement sometimes requires aids, help from 

emergency services or extra paramedics to be performed safely while obtaining good 

nursing. 
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INLEDNING 

Vid alla ambulansuppdrag behöver ambulanspersonalen planera hur patienten ska förflyttas, 

från platsen där patienten befinner sig till in i ambulansen. God kunskap inom 

förflyttningsteknik samt hjälpmedel är grundläggande för en säker förflyttning. Denna 

magisteruppsats handlar om ambulanspersonalens strategier vid förflyttning av patient 

prehospitalt.  

 

1. BAKGRUND 
 

1.1 Ambulanssjukvårdens utveckling 

Under de senaste åren har det skett förändringar inom ambulanssjukvården, Samhällets 

olycksfalls- och säkerhetstjänst (SOS Alarm, 2015) har rapporterat en tydlig ökning av larm. 

Det har blivit fler ambulansuppdrag, samt längre transporter till följd av centraliseringen av 

akutsjukhus i Sverige. Långa transporter ökar riskerna i trafiken då det kan vara många mil att 

köra i utryckningshastighet. En annan del av utvecklingen är att Sveriges befolkning blir äldre, 

och fler väljer att bo kvar i sina hem. I undersökningen om levnadsförhållanden av Sveriges 

befolkning, beskriver Samuelsson och Hagman (2012) att övervikt också är något som ökar, 

vilket kan innebära svårare förflyttningar av patienter prehospitalt. 

Kravet för att arbeta i prehospital vård var tidigare att inneha körkort för personbil, för att kunna 

förflytta patienten till sjukhus. Då bedrevs i stort sett ingen vård under transporten. Idag 

beskrivs prehospital vård som ett komplicerat område med varierande patienter och i många 

olika miljöer. För att kunna tillgodose patienters behov av vård krävs goda baskunskaper inom 

sjukvård. Kunskaper som erhålls genom sjuksköterskans grundutbildning men också via 

specialistutbildning. År 1997 beslöt Socialstyrelsen att prehospital vård var ett specialistområde 

inom sjukvården. Arbetet som ambulanssjuksköterska innebär att kunna arbeta självständigt 

och med ett kreativt och flexibelt arbetssätt kunna planera och genomföra vårdåtgärder vid 

hämtning av patient i hemmet eller på skade- och olycksplats (Rådestad & Suserud, 2010). 

1.2 Anställningskrav för jobb inom ambulanssjukvård 

Kravet för att jobba inom ambulanssjukvården är att den sökande klarar av ett fysiologiskt test. 

Beroende på vilket län det är aktuellt att jobba i är testerna olika utformade. Det som testas är 

den sökandes förmåga att bära, uthållighet, handstyrka, kondition samt uppvisande av ett intyg 

om simkunnighet på minst 200 meter. Bärprovet varierar, den sökande får bära 20 x 2 kg, lyfta 

60 kg och kontrollera handstyrka på 40 kg, eller bära bår med en kollega tre våningar upp och 

sedan ner igen med en totalvikt 115 kg på utrustningen. Syftet med anställningskraven är att 

bedöma om den sökande har den fysiska förmåga som krävs för att bland annat kunna förflytta 

patienter. Det är endast under testdagen i samband med anställning, som personal utför dessa 

tester, inget som årligen återkommer. I dagsläget finns inga nationella krav vid anställning inom 

ambulansen, vilket resulterar i att olika tester genomförs inom de olika landstingen 

(Klementsson, Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård [FLISA], 

2015). 
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1.3 Sjuksköterskans kärnkompetenser 

Sjuksköterskeprofessionen består av sex kärnkompetenser. Sjuksköterskans profession och 

kompetens är att se bakåt, nu och framåt. Personcentrerad vård innebär att patienten ska vara 

delaktig och hänsyn ska tas till patientens behov och värderingar (McCance & McCormack, 

2013). Samverkan i team betyder att sjuksköterskan ska kunna samarbeta med andra 

yrkeskategorier kring patienten. För att erhålla en god kvalité i vården ska sjuksköterskan 

eftersträva gemensamma beslut, hålla en öppen kommunikation, samt visa ömsesidig respekt 

(Berlin, 2013). Evidensbaserad vård innebär att klinisk erfarenhet hos sjuksköterskan ska 

användas tillsammans med aktuell vetenskap, samt patienten och anhörigas preferenser (Rosén, 

2013). Förbättringskunskap erhålls när sjuksköterskan ser till att kvalitén och säkerheten inom 

hälso- och sjukvårdssystemet uppnås. Genom att följa upp resultatet av den vård som 

sjuksköterskan har utfört samt använda sig av förbättringsmetoder (Elg & Olsson, 2013). Säker 

vård ges genom att förebygga skador på patient och vårdpersonal. Sjuksköterskan ska hela tiden 

jobba för att kunna ge en säker vård, det görs genom att använda de riktlinjer och system som 

finns (Ödegård, 2013). Sjuksköterskans uppgift i begreppet information är att informera på ett 

bra sätt som gör att missförstånd kan undvikas, bidra med kunskap samt kunna kommunicera 

med patient, anhöriga och vårdpersonal (Liljequist & Törnvall, 2013). 

 

1.4 Kompetensbeskrivning och lagar 

I kompetensbeskrivning för en legitimerad sjuksköterska, med specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot ambulanssjukvård beskrivs att ambulanssjuksköterskor ska kunna förflytta 

sjuka och skadade patienter på ett patientsäkert sätt (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). 

Enligt Suserud, (2005) är det ambulanssjuksköterskans arbetsuppgift att leda arbetet i den 

prehospitala sjukhusmiljön, och kunna samarbeta med andra yrkesgrupper, så som 

räddningstjänst och polis.  På prehospitala skadeplatser finns oftast Räddningstjänsten på plats 

och ett samarbete kan då ske vid förflyttningen. Hälso- och sjukvårdsledningen ska tillgodose 

hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården (Hälso- och sjukvårdslagen [ HSL], SFS 

1982:763). Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) är det hälso- och sjukvårdspersonal 

som har ansvaret för hur de fullgör sina arbetsuppgifter. Arbetet ska överensstämma med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Personalen har också skyldighet att eftersträva hög 

patientsäkerhet. Patienten ska om möjligt vara delaktig i vården genom samråd och ges respekt 

och omtanke. 

 

1.5 Skaderisk 

Ibland kan det vara aktuellt att tillkalla bärhjälp, antingen i form av personal från ytterligare en 

ambulans eller Räddningstjänst för att få hjälp vid förflyttning. En del patienter kan 

självständigt förflytta sig in i ambulansen med hjälp av en två-stegs pall, men många tillstånd 

kräver att patienten sätter sig på båren och att ambulanspersonal lyfter in patienten i 

ambulansen. Att behöva lyfta båren från marken och in i ambulansen beskrivs ofta orsaka 

ryggsmärtor vilket kan resultera i en förtidspension på grund av belastningsskador. En studie 

beskriver att all ambulanspersonal inte klarar av arbete inom ambulanssjukvården fram till sin 

pension. Hos ambulanspersonal i USA beskrivs 47 % av förtidspensioneringarna orsakade av 

medicinska skäl, främst kronisk ryggvärk (Arial, Benoît & Wild, 2014). Ambulanspersonal i 

Sverige har en högre procent som går i förtidspension på grund av problem med nacke, ländrygg 

och högt blodtryck jämfört med övrig befolkning i Sverige (Sterud, Ekeberg & Hem, 2006).  

 

Under framkörning beskrivs att personalen planerar vilken utrustning de kan behöva ta med sig 

för patientens medicinska tillstånd men också vilket hjälpmedel som krävs för förflyttningen. 

Enligt Samuelsson och Hagman (2012) ökade obesa patienter i Sverige 1988-2011 med 6 %, 
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till totalt 11 %, vilket kräver god kunskap från personalen om hur förflyttning ska utföras. 

Utformning av ilastningssystem i ambulanserna har utvecklats för att skydda både patienter och 

personal. I en studie beskrivs att 1993 infördes i Storbritannien en hälso- och 

säkerhetslagstiftning för att minska de risker som var förknippade med manuell lastning. 

Hälften av alla rapporterade skador var förknippade med manuell lastning som gav ryggsmärtor 

(Jones & Hignett, 2007). USA införde 2006 en lag som innebar att identifiera, bedöma och 

utveckla metoder för att kontrollera risk för skada på patient och personal i samband med lyft 

och förflyttning. Manuella lyft kan orsaka onödigt lidande och skada för patienten med risk för 

att ambulanspersonal tappar greppet från bårhandtagen och patienten ramlar av båren. Lyft från 

marken har beskrivits som extremt farligt för sjukvårdspersonal och kan innebära 

ländryggsskador. Mekanisk lyftanordning kan förebygga skador vilket kan leda till besparing 

för arbetsgivaren (Hudson, 2005).  

 

År 2005 rapporterades att 21 % av all svensk ambulanspersonal hade en nedsatt arbetstid p.g.a. 

ryggsmärtor orsakat av obekväma arbetssätt och lyft (Widanarko et al., 2012). I en studie där 

svensk ambulanspersonal själva bedömde sin hälsostatus framkom smärtor i nacke-skuldra och 

ländrygg. Resultatet visade också att de som utförde regelbunden fysisk aktivitet upplevde 

bättre hälsa (Pek et al., 2015). I Tyskland genomfördes en studie mellan 2002 och 2009 som 

beskrev att inrapporterad arbetsrelaterad ländryggssmärta kan skilja sig åt mellan 

könen, kvinnor hade mer besvär från nacke och nedre extremiteter, hos männen förekom 

ländryggssmärtor i större utsträckning (Thiede, Liebers, Seidler, Gravemeyer & Latza, 2014).  

 

1.6 Förflyttningskunskap 

Vardagliga förflyttningar så som att sätta sig upp på sängkanten och resa sig upp till stående 

sker oftast automatiskt utan att individen tänker på det. Vid sjukdom kan rörelseförmågan 

förändras. För att kunna hjälpa patienten vid förflyttning måste personalen kunna handleda och 

ge instruktioner till patienten utifrån det naturliga rörelsemönster som patienten har och vad 

som passar bäst i just den situationen. Varje förflyttningssituation är unik. Mekaniska 

arbetsmoment med framåtlutad arbetsställning, tunga lyft, vridning av nacke och rygg beskrivs 

öka risken för långtidssjukskrivningar bland ambulanspersonal (Sterud, 2013). Då arbetet inom 

prehospital sjukvård innehåller många moment menar Aasa, Barnekow-Bergkvist, Ängquist 

och Brulin (2005) att det finns behov av utbildning i lyftteknik samt utveckling av ergonomiska 

hjälpmedel för personal inom ambulanssjukvården. Till sin hjälp har personal inom vårdyrken 

förflyttningshjälpmedel som är utformade för olika förflyttningar (Bilaga 1).  

 

När ambulanspersonalen tar beslut om att transportera en patient från hämtningsplats till 

sjukhus eller annan vårdinstans behöver patienten förflyttas. I en studie observerades 

ambulanspersonal under ett arbetspass med syfte att undersöka vilka olika strategier som 

användes vid förflyttning. Den första strategin var om patienten själv kunde förflytta sig till 

ambulansen med hjälp av stöd i form av en personal på varje sida om sig. Vid överrapportering 

till sjuksköterskan på akutmottagning var information om hur patienten hade klarat att förflytta 

sig själv viktigt information inför planering av hemgång, om patienten kommer att behöva hjälp 

i hemmet. I studien beskrevs också att det observerades flera strategier hur personalen utförde 

förflyttningar med syftet att skydda sin egen rygg. Ambulanspersonal hade utvecklat helt nya 

strategier genom att förbättra tidigare principer för att lyfta och förflytta patienter till de 

specifika miljöer som kunde förekomma prehospitalt. Ett resultat var att personalen gled med 

axeln mot väggen när de bar en bår i trappen för att ge stöd i sidled och delvis viktöverföring 

på väggen. Personalen använde också övervägande trappstol i stället för bår vid 

trappförflyttning (Arial et al., 2014). 
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I en studie har ergonomiska arbetsmoment utvärderats med syfte att minska belastningen på 

ryggen när ambulanspersonal transporterade patienter ner för trappor. Resultatet visade att 

belastningsskador utgjorde cirka hälften av alla skador hos ambulanspersonal och 

brandmän.  Studien visade att nuvarande metoder för att transportera patienter behöver 

förbättras för att bättre skydda personal från skador (Lavender, Conrad, Reichelt, Gacki-Smith 

& Kohok, 2007). 

 

Patientmedverkan beskrevs som optimalt i en studie då personalen bad patienten att gå till 

ambulansen eller ge stöd dit. Personalen planerade den lämpligaste förflyttningen som gick att 

utföra på den plats de befann sig. Det mest optimala hjälpmedlet kanske inte rymdes i en 

spiraltrappa utan personalen fick göra så gott det gick av situationen. Förflyttningen anpassades 

efter patientens tillstånd beroende på förekomst av smärttillstånd eller trauma. Patienten kan ha 

smärtproblematik samt vitala parametrar som sviktar som personalen måste ta hänsyn till vid 

förflyttning (Cooper & Ghassemieh, 2007).  Alla hjälpmedel som användes vid lyft var 

försedda med band eller bälten så att inte patienten skulle kunna glida ur eller ramla av ett 

hjälpmedel. Personal som arbetade inom vårdyrken löpte stor risk att drabbas av kroppsliga 

besvär. Kunskap om arbets- och förflyttningstekniker och om hjälpmedel kunde förebygga 

besvär samtidigt som patienten fick god vård. Trånga utrymmen utgjorde en risk för ohälsa och 

olycksfall för både patient och personal. Det kunde vara nödvändigt att flytta möbler för mer 

utrymme runt patienten och därmed fick personal bättre kroppsställning vid förflyttning (Arial 

et al., 2014).  

 

1.7 Problemformulering 

Ambulanspersonal förflyttar dagligen patienter. Patientens medicinska tillstånd avgör hur det 

ska ske. Förutom det medicinska tillståndet finns det också andra faktorer som påverkar 

förflyttningen som smala trappuppgångar, branta diken eller trånga arbetsmiljöer. För att 

förflyttningen ska kunna utföras säkert och med god omvårdnad, kan det bli aktuellt med 

hjälpmedel. Det är av vikt att ambulanspersonalen tänker både på sin säkerhet och patientens. 

Det är också viktigt att det finns god kunskap om förflyttning och hjälpmedel. Ett villkor för 

säker förflyttning är att ambulanspersonalen kontinuerligt har en god fysisk kondition och är 

uppdaterade med utvecklingen av hjälpmedel och förflyttningar. Om personalen tänker säkerhet 

ökar möjligheten till en säkrare och mer ergonomisk förflyttning prehospitalt för både patienter 

och ambulanspersonal.  

 

2. SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva ambulanspersonalens strategier vid förflyttning av patienter 

prehospitalt. 

3. METOD 

Arbetet har en kvalitativ metod med deskriptiv design. Data baseras på 10 individuella 

datainsamlingar med Think Aloud (TA) metoden baserat på tre patientscenarier. 

 

3.1 Urval 

Kontakt togs med berörda verksamhetschefer per telefon och därefter skickades 

informationsbrev via mail för tillstånd att intervjua. Efter att muntligt tillstånd inhämtats fick 

ambulanspersonalen skriftlig information om studien och dess syfte. Informationsbrevet 

distribuerades ut av stationscheferna i personalens postfack, anslogs på anslagstavla och 
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information gavs muntligt på morgonmöten. Vid åtta olika ambulansstationer fördelat på fyra 

mellansvenska landsting tillfrågades 300 ambulanspersonal om deltagande i studien. 

Landstingen valdes på grund av den geografiska närheten. Samtliga yrkeskategorier inom 

ambulanssjukvården erbjöds att delta och inga begränsningar fanns i inklusionskriterierna. 

Studiedeltagarna valdes genom ett bekvämlighetsval. De 10 första som anmälde deltagande 

ingick i studien. I studien var samtliga yrkeskategorier inom ambulanssjukvården 

representerade. Ett landsting avböjde deltagande i studien. Studien fick deltagare ifrån 

ambulansstationer i storstad och på landsbygd, medelåldern på deltagarna var 45 år och det var 

sex män och fyra kvinnor som deltog. Deltagarna hade lång arbetslivserfarenhet inom yrket 

förutom en som jobbat två år (Tabell 1.). 

 

Tabell 1. Översikt av deltagarna i studien om ambulanspersonalens förflyttning 

prehospitalt. 
 

Deltagare Ålder/kön År i yrket Titel 

1 49/man 29 Ambulanssjukvårdare 

2 35/man 15 Spec.ssk.amb. 

3 53/man 28 Sjuksköterska 

4 45/kvinna 18 Spec.ssk.amb. 

5 43/kvinna 21 Sjuksköterska 

6 41/kvinna 17 Spec.ssk.amb 

7 53/Man 30 Sjuksköterska 

8 34/Kvinna 2 Sjuksköterska 

9 44/Man 15 Sjuksköterska 

10 55/Man 33 Sjuksköterska 

    

 

3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av Think Aloud metoden baserat på tre 

patientscenarier (Bilaga 2). Insamling av data skedde individuellt och pågick under februari och 

mars 2016. Platsen för datainsamlingen bestämdes i samförstånd med deltagaren. Som 

inledning fick deltagaren muntlig beskrivning av studieprocessen, forskningsmetoden och 

instruktioner om vad TA metoden innebar. Nio datainsamlingar genomfördes på deltagarnas 

arbetsplats i ett avskilt rum, och en utfördes i deltagarens hem. Datainsamlingen varade mellan 

15-30 minuter. Då 10 observationer genomförts bedömdes data som tillräcklig för analys och 

det rekryterades inte fler deltagare. 

Think Aloud  

Datainsamlingen följde stegen i Think Aloud metoden, vilket är en metod som beskrivs 

användbar vid problemlösning (Göransson, Ehnfors, Fonteyn och Ehrenberg, 2008). 

Patientfallen/scenarierna lästes högt av deltagaren som samtidigt tänkte högt och uttryckte sig 

utifrån den information som fanns i scenarierna. Deltagaren fick läsa ett patientfall i taget. 

Därefter startades diktafonen och deltagaren fick tänka högt, under tiden gjordes anteckningar 
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av observatören. Vid tystnad eller uppehåll uppmanades deltagaren att fortsätta. Det föll sig 

naturligt att ställa följdfrågor vid datainsamlingen, exempel på följdfråga var hur de upplevde 

hjälpmedlen i ambulansen, och därmed har inte alla svarat på samma frågor. Datainsamlingen 

delades upp och det var endast en observatör som närvarade vid varje tillfälle. 

Scenarier 

Scenarierna baserades på tre verkliga patientfall (Bilaga 2), som omarbetats för att bibehålla 

sekretess. Patientfallen numrerades från ett till tre och separerades på varsitt papper för att 

deltagaren endast skulle läsa ett patientfall åt gången. En pilotintervju genomfördes med två 

sjuksköterskor som arbetat inom ambulanssjukvården mer än tio år. Syftet var att testa 

scenarierna, samtliga scenarier lästes. Efter pilotintervjuerna omarbetades scenarierna inför 

datainsamlingen och utökades med mer informativ data. Scenariernas ordningsföljd ändrades 

då scenario ett ansågs vara svårast att lösa och scenario tre var lätt. Det bedömdes att det blev 

enklare för deltagaren att tänka sig in i situationen i scenariot när det lättaste kom först, för att 

lösa det svåraste scenariot sist. 

 

3.3 Databearbetning och analys  

Efter varje session så lyssnades materialet igenom enskilt. Författarna transkriberade ordagrant 

två datainsamlingar. Alla intervjuer fick en sifferkod och de åtta resterande datainsamlingarna 

transkriberades av en sekreterare.  När transkriberingen var klar lyssnades datainsamlingen 

igenom igen, vilket skedde enskilt, för att säkerställa att det överensstämde med utskriften. 

 

Analysen genomfördes med en latent kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Fokus 

låg i tolkningen av texten och koder plockades ut. Enligt Lundman och Graneheim (2012) söks 

abstrakta kategorier samt centrala fenomen i kodningsprocessen. 

Identifieringen av meningsbärande enheter som svarade mot syftet påbörjades enskilt och sedan 

gemensamt. En kondensering av texten genomfördes med syfte att få en mer hanterbar text. Det 

centrala i innehållet bevarades och inget väsentligt togs bort. Den kondenserade texten 

abstraherades genom att koder bildades. Koderna var en etikett, eller beskrivning, på varje 

enskild meningsenhets innehåll. Mönster kunde urskiljas mellan likheter och skillnader i data 

och mynnade ut i subkategorier och kategorier (tabell 2). Mönstren beskrev säker förflyttning, 

både ur patient och personalens perspektiv, befintliga hjälpmedel och att extra personal 

användes vid de fysiskt påfrestande förflyttningarna  
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Tabell 2. Exempel på analys 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Drar man på 

trappsatsen så 

förbereder man 

också båren och 

man ställer ned den 

på marken så man 

bara drar patienten 

vidare upp på båren 

Drar på trappsatsen 

så förbereder man 

båren och ställer 

ned den på marken 

så man drar 

patienten vidare 

upp på båren 

Gör båren beredd 

för att bara kunna 

dra på trappsatsen 

på båren 

Använda befintliga 

hjälpmedel 
Att göra 

förflyttningen säker 

för patient 

Vi ska inte lyfta så 

att vi skadar oss. 

Vid all förflyttning 

måste man tänka på 

våra kroppar och 

lyft 

Inte lyfta så vi 

skadar oss. Tänka 

på sin egen kropp 

vid lyft 

Tänka på hur man 

förflyttar för att 

undvika skador 

Lyft 

 

Att göra 

förflyttningen säker 

för personal 

 

 

3.4 Forskningsetiska övervägande 
Utifrån de regler och riktlinjer som beskrivs i Helsingforsdeklarationen, Codex (2016) har 

etiska övervägande gjorts. De etiska övervägandena ligger till grund för att skydda de individer 

som ger information. Viktigt var att deltagarna till studien fick information om studiens syfte. 

Deltagarna som ingår i undersökningen har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under 

arbetet. All information gavs både skriftligt och muntligt. Informationen ska innehålla det som 

krävs för deltagarens ställningstagande.  

 

I ett tidigt skede av studien så kontaktades verksamhetscheferna via ett informationsbrev. När 

tillstånd erhållits av verksamhetscheferna togs kontakt med cheferna på de berörda 

ambulansstationerna, för att kunna skicka ut deltagarbrev till de anställda. Deltagandet i studien 

var helt frivilligt och deltagarna kunde när som helst avbryta sitt deltagande. All data 

behandlades konfidentiellt och efter studiens avslut så kommer samtliga intervjuer att raderas. 
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4. RESULTAT 

I resultatet framkom ett tema; Att planera och genomföra förflyttning från hämtplats till 

ambulans på ett patient- och personalsäkert sätt samt två kategorier; Att göra förflyttningen 

säker för patient och Att göra förflyttningen säker för personal (Tabell 3). Resultatet presenteras 

nedan i löpande text samt citat från datainsamlingen.  

 

Tabell 3. Översikt Tema, Kategorier och Subkategorier  

Att planera och genomföra förflyttning från hämtplats till ambulans på ett  

patient- och personalsäkert sätt 

Kategori Subkategori Antal 

menings-

enheter 

Intervjuer där 

subkategorin 

återfinns 

Att göra 

förflyttningen 

säker för patient 

 

 

Att göra 

förflyttningen 

säker för personal 

Säker transport 

Använda befintliga hjälpmedel 

Använda det som finns till hands 

Hålla patienten varm 

 

 

Plats 

Väderförhållande 

Hjälp av räddningstjänst/ambulans 

Ommöblering 

Hjälpmedel bekvämt för personal 

Lyft 

43 

85 

13 

13 

 

 

17 

17 

35 

14 

25 

53 

1-10 

1-10 

1-6,9 

1-4,6,8 

 

 

1-5,7,8 

1-5,7-9 

1-8,10 

1-4,7-10 

1-7 

1-4,6-10 

 

 

4.1 Att göra förflyttningen säker för patient 

Resultatet visade att det är viktigt att förflyttningen sker säkert för patienten. Totalt 

identifierades 154 meningsenheter som delades in i fyra subkategorier, vilka bildade kategorin; 

att göra förflyttningen säker för patient. 

4.1.1 Säker transport 

När patienten skulle bäras på båren var det viktigt att patienten var ordentligt fastspänd. Vid 

användning av till exempel bärstol eller spineboard poängterade deltagarna betydelsen av att 

använda hjälpmedlen på ett korrekt sätt. 

“Men nu har vi så pass mycket fasta säkerhetsbälten på båren så det borde, speciellt om 

patienten inte är överviktig utan normalviktig, borde man kunna fixera patienten bra på 

båren.” 



14 
 

Om det visade sig att patienten kunde hjälpa till vid förflyttningen så var det till fördel. Patienten 

kände sig delaktig och säkrare i förflyttningen. När ambulanspersonalen bar ner patienten så 

var det viktigt att en person i besättningen hade ögonkontakt med patienten hela tiden, samt att 

det fanns en kommunikation med kollegan. Deltagarna beskrev att den förflyttning som var bäst 

för personalen, resulterade i säkrast förflyttning för patienten. Resultatet påvisade vikten av att 

ha patientens skador i åtanke hela tiden, för att skadorna inte skulle förvärras under transporten. 

Strategin vid flera skadade patienter var att jobba lugnt och metodiskt för erhålla en säker 

transport. 

4.1.2 Använda befintliga hjälpmedel 

Resultatet visade att ambulanspersonal ofta använde sig av ambulansens hjälpmedel. När 

patienten låg i ett trångt utrymme gavs förslag på att använda ambulansbårens madrass för att 

kunna dra patienten till en plats där det fanns möjlighet att arbeta. Ambulansbårens madrass 

plockades av bårstommen för att dra eller släppa patienten på. Strategier var också att använda 

Vendelan (ett hjälpmedel) tillsammans med en filt.  

“Om det inte är möjligt med scoopbåren, så en filt och vendela, samma sätt där att dra 

honom till ett utrymme som är större.” 

 

Vanligast var att patienten lades på ambulansbår och kördes till ambulansen. Om det på grund 

av underlaget inte fungerade vändes båren åt andra hållet och patienten åkte baklänges med 

huvudet först, personalen drog båren istället för att skjuva den framför sig. Alternativt kunde 

personalen ta scoopbåren under patienten och med den bära eller dra patienten. 

“Vi har en glidbräda som vi använder då när vi ska dra över dem” 

Scoopbåren användes inte bara vid trauman där patienten behövde immobiliseras utan även vid 

förflyttning. Vid de tillfällen där båren var för stor för att använda, kunde scoopbåren komma 

till användning eftersom den var smalare. Fördelen var också att det var lättare att få ett bra tag 

vid förflyttningen. Den nya scoopbåren kunde delas och skjuvas in under patienten från två håll. 

När patienten låg på scoopbåren lyftes patienten upp på ambulansbåren direkt när båren 

fortfarande stod på underredet i ambulansen. En strategi var att använda en hel vakummadrass, 

i den blev patienten fixerad och låg säkert under förflyttningen. Det visade sig att alla landsting 

inte hade den i ambulanserna. 

Vid förflyttning i trapp var trappstolen aktuell att använda som hjälpmedel. Trappstolen kunde 

användas i trappor som inte var för smala och inte för snäva, den lutades bakåt och patienten 

blev halvliggande i trappstolen. Det fanns två olika modeller av trappstolen, en med larvfötter 

och en med hjul. Ambulanserna var endast utrustade med en av dem, och ingen valmöjlighet 

av vilken trappstol som skulle användas fanns. 

“Vi har en som har larvfötter, men den skulle inte fungera, men vi har även en annan som 

bara har hjul och den skulle kanske fungera i det här fallet. Då kan man köra den som man 

gör med en barnvagn.” 

En deltagare nämnde Vendelan som en strategi att få ner patienten för trappan. Patienten 

placerades på den röda mattan som sedan bars ner för trappan som en stol, ambulanspersonalen 

bar på varsin sida om patienten. Det upplevdes som påhittighet av en del kollegor. 
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4.1.3 Använda det som finns till hands 

Förutom ambulansens hjälpmedel tog personal hjälp av det som fanns till hands. Deltagarna 

beskrev att de fick använda fantasin ute på hämtplats, om patienten hade en rullstol så kunde 

den komma till användning vid förflyttningen. Patienten placerades på rullstolen och 

transporterades framför personalen till hissen eller båren som stod förberedd för patienten. För 

att få hjälp att få upp patienten på fötterna, kunde en stol eller en sänggavel som patienten höll 

sig i vara till en god hjälp.  

 

“Man kan ha tur att hitta en plywoodskiva som ligger en bit ifrån också som man kan lägga 

under, även om det bara är en liten bit, då kan man lägga den på madrassen och under 

patientens rygg till exempel för att få lite stadga.” 

 

Det hände att ambulanspersonalen fick lyfta i patientens kläder för att få hjälpmedlen korrekt 

under patienten. Låg patienten trångt till eller var naken var det aktuellt att använda täcken eller 

mattor, de lades under patienten. I ett trångt utrymme var det till fördel om god 

förflyttningsteknik fanns hos ambulanspersonalen. Patienten rullades åt ena sidan och 

ambulanspersonalen stoppade filt eller täcke under patienten och rullade sedan patienten 

tillbaks på rygg.  

 

“Man kan antingen använda täcken, mattor eller någonting annat.” 

 

4.1.4 Hålla patienten varm 

Om en patient låg på golvet när ambulanspersonalen anlände var det ofta som en anhörig eller 

hemtjänstpersonal hade lagt på en filt eller täcke. Om patienten befann sig ensam var det 

ambulanspersonalens uppgift att försöka få på kläder eller någon filt. Personal uttrycker att det 

är tungt att klä på någon som är helt slapp men ansåg det vara viktigt med någon form av tyg 

för att patienten inte skulle bli hypoterm, men också för integriteten, att ingen skulle behöva 

vara naken under förflyttningen. 

“Han behöver också ha filtar på sig så han inte blir kall.” 

“Mannen ligger naken och man kan ju tänka sig att han är kall, så fram med lite filtar.” 

 

4.2 Att göra förflyttningen säker för personal 
Studiens resultat visade att ambulanspersonalen var noga med att förflyttningen av en patient 

var säker att genomföra för personalen. I datainsamlingen identifierades 161 meningsenheter 

som delades in i sex subkategorier. Subkategorierna mynnade ut i kategorin; att göra 

förflyttningen säker för personal. 

 

4.2.1 Plats 

På väg in till patienten samlades information in. Det var allt från hur platsen såg ut, hur 

transporten till ambulansen skulle utföras och till bästa transportväg därifrån. Dåligt utrymme 

kunde vara avgörande vid val av hjälpmedel för förflyttningen. Smala och snäva trappor 

resulterade i svårigheter att använda trappstol eller att bära patienten ner. Ute på skadeplats var 
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det inte alltid som närmsta väg var den lättaste. Ville det sig illa var ambulanspersonalen 

tvungna att ta omvägar för att ta sig fram till ambulansen. Det var inte ovanligt att patienter 

befann sig i en ogynnsam miljö, ambulanspersonalen arbetade då för en snabb avtransport från 

hämtplatsen.  

 

“Det kan vara vatten i diket och det kan vara allt möjligt och det är inget bra ställe att hålla 

på någon längre stund på.” 

 

4.2.2 Väderförhållande 

Deltagarna beskrev att vädret påverkade hur personalen förflyttade patienten. När det var snö 

blev det svårigheter att skjuta båren framför sig. Då vände ambulanspersonalen båren och drog 

båren efter sig. Personalen tog tag i varsin skakel och drog båren med patientens huvudända 

först. Samtidigt som de drog båren lättades hjulen vid patientens fotände något för att de inte 

skulle fastna i snön. Det hade inte varit några svårigheter att skjuta patienten framför sig om det 

hade varit asfalt under nysnön.  

“Det beror lite på underlaget, under den skottade stigen, hur är det där.” 

 

Att bära patienten ansågs inte vara ett alternativ vid snö och dåligt skottad väg. Det bedömdes 

innebära för mycket risker för både personal och patient. Om det fanns tid och om patienten var 

i stabilt skick var en strategi att någon kunde hjälpa till och skotta vägen fram till ambulansen 

för att göra den tillgänglig och säkrare.  

 

4.2.3 Ommöblering 

Om det var mycket möbler som stod i vägen vid förflyttning så beskrev ambulanspersonal att 

strategin var att flytta undan säng och byrå, kanske till och med att montera ned sängen för att 

kunna komma intill patienten. Garderoben som fanns inne i rummet skulle eventuellt behöva 

tömmas för att de skulle orka flytta på den.  

“Det är inte ovanligt att vi får börja flytta byråer och sängar.” 

 

Ommöblering skedde i mån av tid, patientens tillstånd avgjorde hur mycket tid det fanns. I de 

fall där det inte fanns något livshotande tog personalen tid till att flytta undan de möbler som 

var i vägen. 

 

4.2.4 Hjälpmedel bekvämt för personal 

Vid användning av ambulansens hjälpmedel var det viktigt att använda dem korrekt, för att få 

en bra ergonomisk förflyttning för ambulanspersonalen. När ambulanspersonalen bar alfabåren 

fanns det en lyftsele som personalen hängde på sig över axlarna. Det fanns band nerför armarna 

och långfingret träddes in i en ficka på lyftselens ändar. När ambulanspersonal bar båren 

fördelades då tyngden på axlar och armar. Den som gick först hade ambulansbårens ok på sina 

axlar för att det skulle bli stadigt, armar och händer var fria.  
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“Om man då bär alfabåren på ett riktigt sätt att den som går med huvudändan går först och 

använder skaklar och lyftselen.” 

4.2.5 Lyft 

I resultatet framkom det att lyft var mycket förekommande under förflyttningar. Avgörande vid 

lyft var om personal orkade lyfta och bära patient på båren eller om det blev för tungt. Det 

förekom ofta lyft på ungefär 110-115 kg. En patient på 150 kg plus bår ansågs vara alldeles för 

tung. Flera deltagare tryckte på säkerheten med anledning av att bära patient. När patienten 

vägde för mycket var det inte säkert att lyfta upp och bära patienten till ambulansen, för varken 

ambulanspersonal eller patient. Deltagarna angav att det var personalens säkerhet som sattes i 

första hand vid lyft av en patient. Det påverkades också av miljön där patienten befann sig. Vid 

en lång transportsträcka till ambulansen blev det aktuellt att ställa ner båren ett flertal gånger 

för att orka bära den långa sträckan. Ett avgörande för beslutet om att bära patienten på bår 

baserades också på vem som personalen jobbade med den dagen.  

“Man vill ju att sådant här ska gå undan och har man väl fått patienten på båren två trappor 

upp och man har bedömt att man kan ta ned patienten på båren och bära, vinner man mycket 

tid.” 

 

När båren skulle in i ambulansen fick ambulanspersonalen först lyfta upp hjulen som var under 

patientens huvud, för att sedan lyfta på hjulen som var vid patientens fötter. Det blev ett tungt 

marklyft, som måste genomföras så länge som ambulanserna var utrustade med alfabåren. Det 

beskrevs enligt följande av en deltagare:  

 

“Då har vi det här att, då åker vi på det träligaste lyftet vi har. Det är att få på hjulen och 

lyfta in, det är ett tungt lyft alltså.” 

 

Det beskrevs vara till en fördel för ambulanspersonalen om patienten inte var för tung, då kunde 

patienten bli buren på båren direkt till ambulansen, och båren ställdes på bårsläden. På det sättet 

så undvek ambulanspersonalen att genomföra ytterligare ett marklyft. En strategi var att ta 

scoopbåren för att bära patienten på, istället för båren. Scoopbåren ansågs också vara lättare att 

hålla i vid ett lyft, eftersom att den vägde mindre, och var smalare än alfabåren.  

 

4.2.6 Hjälp av räddningstjänst/ambulans 

Deltagarna beskrev att det i vissa situationer kunde bli aktuellt att tillkalla hjälp. Patientens 

sjukdomstillstånd avgjorde vilken sorts hjälp som tillkallades. Krävdes det mer 

sjukvårdsresurser begärdes ytterligare en ambulans ut via SOS, annars begärdes hjälp från 

räddningstjänsten. Hjälpen från räddningstjänsten var i första hand för att få hjälp att bära eller 

lyfta patienten. Bärhjälpen behövdes på grund av långa avstånd till ambulansen eller att 

patienten var för tung för att bli buren av två personer.   

“Det beror på vem man jobbar med om man orkar göra detta eller om man behöver ha 

hjälp.” 

Samtliga deltagare beskrev att när de var ute på skadeplats var de vana med hjälp från 

räddningstjänsten, eftersom räddningstjänsten gärna assisterade och förflyttade patienterna ute 
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på skadeplats. Det var också vanligt med två-bils-larm på olycksplats/skadeplats, det innebar 

att två ambulanser åker ut tillsammans på larmet för att hjälpas åt.  

“Så här skulle vi nog vara två ambulanspersonal och kanske tre brandmän, för de brukar 

gilla att hugga i!” 

Tema 

Resultatets tio subkategorier och två kategorier bildade tillsammans temat; Att planera och 

genomföra förflyttning från hämtplats till ambulans på ett patient- och personalsäkert sätt. 

Studiens resultat visade betydelsen av att kunna planera förflyttningen av patienten på 

hämtplats. Planeringen påbörjades redan på väg ut till patienten, för att sedan fortsätta hos 

patienten. Genomförandet av förflyttningen krävde ibland hjälpmedel, hjälp från 

räddningstjänst eller ambulans för att utföras säkert. 

5. DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka ambulanspersonalens strategier vid förflyttning av 

patienter prehospitalt.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Studien avsåg att beskriva ambulanspersonalens strategier vid förflyttning av patienter vilket 

motiverade valet av en kvalitativ metod med induktiv ansats, och individuella datainsamlingar 

med TA metod. Enligt Kvale och Brinkman (2014) fokuserar kvalitativ studiedesign på att 

förstå intervjupersonens perspektiv på världen samt att finna meningen i deras erfarenheter. I 

planeringsprocessen var idén att genomföra en enkätstudie som metod men då den visade sig 

sakna både omvårdnadsfokus och tenderade att handla om ett för smalt ämne så ändrades 

metoden för studien.  

Deltagarna gav observatörerna muntligt samtycke till att delta i studien, som var frivillig, efter 

de läst informationsbrevet och fått muntlig information (Polit & Beck, 2012).  Därmed har inget 

skriftligt samtyckesformulär skrivits under och det kan ses som en svaghet. Den etiska risken 

för deltagaren kan vara känslan av att ha blivit felciterad och inte vill delta längre (Kvale & 

Brinkman, 2014). 

 

Datainsamlingen delades upp mellan författarna. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är det 

lättare för deltagaren att tala fritt med en observatör i rummet. För TA metoden spelade det 

ingen roll om deltagaren var talförd eller fåordig då båda gavs tid att uttrycka sig fritt.  Fördelen 

med att genomföra observationerna tillsammans är att det är två som hör svaren och kan hjälpas 

åt att ställa eventuella följdfrågor. Insamlingen av data valdes att göra efter arbetstid på en plats 

som deltagaren bestämde för att få en avslappnad miljö och för att undvika störande moment. 

Under arbetstid kunde deltagaren både blivit störd av att få åka iväg på uppdrag och av kolleger 

på stationen. 

 

En styrka för studien kan vara att det blev deltagande från tre olika landsting, eftersom alla 

landsting inte använder sig av samma hjälpmedel och riktlinjer. Spridningen i resultatet anses 

vara tillfredsställande. Allt eftersom datainsamlingen fortskred märktes det att svaren tenderade 

att bli de samma. Det framkom inga nya “ämnen” i meningsenheterna som plockades ut.  I 

slutet av datainsamlingen tillkom inget nytt till resultatet och datamättnad uppkom. Om det 

hade varit för få deltagare i studien så kunde det påverka resultatet då det uppträder för få 

variationer av fenomenet. Antalet deltagare ansågs vara tillräckligt, enligt Polit och Beck (2012) 

finns det inga bestämda regler på antal deltagare i en studie, därför valdes att inte rekrytera 
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ytterligare deltagare. Observationerna varade mellan 15-30 minuter. I observationen som 

pågick i 15 minuter talade deltagaren mindre jämfört med de andra deltagarna. Deltagaren hade 

lång arbetslivserfarenhet inom ambulanssjukvård, och det resulterade i snabba och korta svar. 

Scenarierna som presenterades ansågs av deltagaren vara vanliga och erfarenhet gjorde att 

förflyttningen löstes snabbt. Författarna hade ett önskemål att deltagarna skulle representeras 

av båda könen, för att urskilja om det fanns variationer i strategierna att förflytta patienter 

prehospitalt. Resultatet från deltagarna går ej att särskilja från specifikt kön utan resultatet håller 

sig neutralt. 

 

TA metoden var inte känd för författarna tidigare, men bedömdes som användbar och intressant 

för att besvara syftet på forskningsarbetet. För att lyckas med datainsamlingen krävdes nogrann 

planering och övning inför observationerna (Lundgrén-Laine & Salanterä, 2010). Författarna 

till studien använde i början av studien intervju som beskrivning vid datainsamlingen, men 

enligt Lundgrén-Laine och Salanterä (2010) är TA en observationsmetod. Jämfört med andra 

observationsmetoder knyter TA samman deltagarnas tankeprocesser med deras uppfattningar. 

Tekniken beskrivs ge omfattande material för analys, även om antalet deltagare inte är stort. 

Göransson et al. (2008) beskriver TA som en metod som används vid problemlösning. Genom 

att tänka högt försöker forskarna fånga innehållet i korttidsminnet, med hjälp av 

patientscenarier eller i en naturlig miljö tillsammans med riktiga patienter.  

 

Något som kan påverka trovärdigheten negativt är författarnas förförståelse och erfarenhet om 

ämnet. Författarna till studien var inte helt okända för deltagarna. Då deltagaren beskrev 

förflyttningen i scenarierna så visste de att vi själva träffat de här patienterna och därmed kunde 

beskrivningen förenklas. Det hade kanske ändrat beskrivningen om vi inte haft kunskap inom 

ambulanssjukvården. 

 

Datainsamlingen samt analysen av data kan påverkas. Det kan, enligt Polit och Beck (2012) 

också ses som fördel då det finns en förståelse för ämnet och deltagarna då observatörerna själva 

arbetar inom yrket vilket kan underlätta tolkningen av materialet. Trovärdighet är det 

övergripande målet för kvalitativ forskning. Trovärdighet avser förtroende för sanningen av 

data och tolkningar av dem. Data transkriberades ordagrant och jämfördes med 

ljudupptagningen så att inget ord var missat. Kvalitativa forskare måste sträva efter att skapa 

förtroende i sanning av resultaten för enskilda deltagare och sammanhang i forskningen (Polit 

& Beck, 2012).  

 

Analysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Graneheim (2012). 

Fördelar med att använda innehållsanalys är forskaren tvingas bekanta sig med varje detalj i 

materialet efter att en nogrann kodning av utskrifterna genomförts. För oerfarna forskare har 

kodning fördelen att vara relativt enkel att bryta ner i olika steg, meningsenheter plockas ut och 

kondenseras för att ge en kod som delas in i subkategorier och kategorier, det ger en överblick 

som kan vara till nytta i stora datainsamlingar (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Polit och Beck (2012) beskriver att bekräftelse fastställs av att datainformationen representerar 

deltagarna och att tolkningen av data inte har påverkats av författarnas fördomar eller perspektiv 

till ämnet. Forskare ska visa på verkligheter, det framhäver äktheten i en studie. Det sker när 

läsaren får känsla för texten och kan förstå och sätta sig in i frågorna som ställts. Enligt Polit 

och Beck (2012) ska studien kunna genomföras igen med samma förutsättningar med 

användande av scenarierna och resultatet ska visa detsamma, och vara användbar i andra 

sammanhang. Författarna till studien anser att överförbarheten är möjlig och att metoden är väl 

beskriven för att kunna utföras igen. Författarnas ansvar är att beskriva tillräckligt med data för 
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att läsaren ska kunna tillämpa uppgifterna i andra sammanhang. För att erhålla en hög 

överförbarhet användes scenarier som utgångspunkt. Scenarierna fungerade som en struktur vid 

samtliga datainsamlingar. Naturligt föll det sig att följdfrågor ställdes och med det förekom 

vissa variationer i datainsamlingen. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva ambulanspersonalens strategier vid förflyttning av patienter 

prehospitalt. I resultatet framkom två kategorier; att göra förflyttningen säker för patient med 

subkategorierna; säker transport, använda befintliga hjälpmedel, använda det som finns till 

hands och hålla patienten varm. Den andra kategorin var; att göra förflyttningen säker för 

personal med subkategorier plats, väderförhållande, ommöblering, hjälpmedel bekvämt för 

personal, lyft och hjälp av räddningstjänst/ambulans. 

 

För att ambulanspersonalen ska kunna förflytta patienten säkert krävs goda kunskaper i 

förflyttningsteknik som är värdefull för såväl patienterna som personalen. Förflyttningskunskap 

innebär att ett funktionsbevarande och principbaserat arbetssätt stödja människor vid 

förflyttning som t.ex. att kunna resa sig från stolen, vända sig i sängen, klä på sig eller att gå 

från köket ut till ambulansen utifrån patientens egna förutsättningar. Personalen utgår från 

individens naturliga rörelsemönster och försöker stimulera till medverkan. Individuella 

ergonomiska gränser på arbetsmomenten sätts också i fokus av personalen, vilket innebär att 

när det behövs används hjälpmedel eller tillkallas mer personal. Deltagarna beskriver 

patientsäkerheten som a och o. Förflyttningen planeras noggrant för att få en säker förflyttning 

för både patienten och personalen. När en patient ska bäras kan den bli rädd för att bli tappad. 

Ibland händer det att patienten tar tag i ledräcket i en trapp för att hålla sig fast och då kommer 

inte ambulanspersonal vidare utför trappen och det kan ställa till vissa problem. Enligt Liljeqvist 

och Törnvall (2013) är information viktigt att ge på ett bra sätt så missförstånd inte kan uppstå. 

För att patienten ska känna sig säker vid lyft är det av vikt att ambulanspersonal har ett lugnt 

agerande för att inge förtroende.  

 

Ambulanspersonalen strävar efter att ge säker vård genom att förebygga skador för både patient 

och personal (Ödegård, 2013). McCance och McCormack (2013) beskriver personcentrerad 

vård med att patienten ska vara delaktig och hänsyn ska tas till patientens behov och 

värderingar. Då är det bra att låta patienten i största möjliga mån ta sig till ambulansen på eget 

sätt. Det kan vara tillräckligt att stötta patienten så kan den besparas att bli lyft. Då det finns 

fler aktörer på hämtplats skriver Berlin (2013) att samverkan i team betyder att sjuksköterskan 

ska kunna samarbeta med andra yrkeskategorier som befinner sig kring patienten. 

Kommunikationen ska vara öppen och ömsesidig respekt ska visas. I Patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) beskrivs att personal har skyldighet att eftersträva hög patientsäkerhet. Det 

innebär att personal ska skydda patienten mot vårdskada. Till vårdskada räknas patient som har 

drabbats av lidande, någon kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller dödsfall som kunnat 

förhindras. Deltagarna i studien planerar och förbereder utifrån patientens sjukdomstillstånd 

och kroppsliga förmåga till förflyttning. Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2015) har 

tagit fram ett regelverk för patientsäkerhetsarbete, målet med det nationella regelverket är att 

det ska vara användbart och ett ledande verktyg i arbetet med att öka patientsäkerheten. 

 

Resultatet i studien visar att ambulanspersonal försöker få patienten att delta i förflyttningen till 

ambulansen då de upplever att det underlättar och är det säkraste förfarandet. Oavsett vilket 

tillstånd patienten är i, krävs det planering för hur förflyttningen ska utföras. Patienten ska 

förberedas och gärna delta själv i förflyttningen, i många fall tillkallas förstärkning. 

Ambulanspersonal tänker både på sin säkerhet och patientens innan de utför ett lyft eller 
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förflyttning. Muir och Archer-Heese (2009) beskriver att största skaderisken hos personal 

förekommer vid lyft då sjuksköterskor sträcker sig över patienten för att nå till exempel en arm 

och som kan leda till stor belastning på ryggraden och kan orsaka ryggskador.  

 

Under introduktionsveckorna på ambulansen får personalen en utbildning på två timmar i en 

föreläsningssal, med alla olika hjälpmedel som ambulanserna är utrustade med. Ett antagande 

kan vara att det vore önskvärt att ha uppföljning en gång per år. En sammanställning av de 

följdfrågor som uppkom visade att fem av deltagarna uttryckte att det som används mest är även 

det som känns bekvämast i frågan om hur de upplevde hjälpmedlen i ambulansen.  Fyra 

deltagare hade fått någon form av genomgång på introduktionsutbildningen vid nyanställning 

men sedan haft dåligt med uppföljning. En av deltagarna uttryckte att det blivit bättre med åren 

då det inte fanns någon förflyttningsteknik alls när personen började inom ambulansyrket. Alla 

deltagarna uppger att det behövs genomgång och träning oftare än vad de upplever att det är i 

dagsläget. Arbetsgivaren har ansvar att utbilda och ge förutsättningar till personal att veta hur 

hjälpmedlen ska användas och att klara av tunga lyft (Eitzen & Byard, 2013; Twaij, Södergren, 

Pucher, Batrick & Purkayastha, 2013). Det kan vara så att det finns behov av att arbetsgivarna 

tillgodoser behovet av fysisk träning på betald arbetstid, vilket också beskrivs i en studie med 

Aasa och Wiitavaara (2009). Kombinationen av fysisk träning och bra hjälpmedel är viktiga 

förutsättningar för att minska arbetsmiljöriskerna för personal inom ambulanssjukvård (Aasa & 

Wiitavaara, 2009). Ett antagande är att god fysisk förmåga kan generera färre sjukskrivningar 

på grund av att kroppen klarar av mer påfrestningar. Det leder inte bara till en besparing hos 

arbetsgivaren, utan även till de anställda som kan fortsätta arbeta. Minskade resurser för 

sjukskrivningar, rehabilitering för personal och förtidspension främjar även samhället som 

stort.   

 

Deltagarna nämner också det riktigt tunga lyftet som blir när båren ska lyftas från marken upp 

på bårsläden. Då blir det ett rent marklyft på drygt en meter som ska utföras. I de landsting som 

deltagarna arbetar i saknar ambulanserna bårar med lyftfunktion in i bilen. Alla lyft sker därmed 

manuellt och är en stor fysisk påfrestning för ambulanspersonalen som gärna ser en utveckling 

som går mot mindre krävande lyft. 

 

Ett antagande kan vara att resultatet hade blivit annorlunda om deltagarna hade kortare 

arbetslivserfarenhet inom ambulansen. Ny personal inom ambulansen arbetar inte tillsammans 

med någon annan ny, vilket innebär att den erfarne har ansvar för att visa och förklara hur en 

förflyttning av patienten på den platsen kommer att gå till. De behöver väga för och emot vilket 

hjälpmedel som passar. Deltagarna i studien uttryckte ofta i TA att hur förflyttningen utfördes 

berodde på vem de arbetade med. Den erfarne har med sig tidigare erfarenheter från liknande 

platser, vilket sjukdomstillstånd patienten befann sig i, och hur förflyttningen löstes då. Alla 

deltagare beskriver att scenarierna är inga ovanliga uppdrag och de patienterna har alla träffat 

på. Ett antagande kan vara att ambulanspersonalens erfarenheter, gör att de arbetar fram olika 

strategier som fungerar. I studien har det inte framkommit några nya strategier vid förflyttning 

av patienter prehospitalt. Däremot har studien identifierat olika strategier som förhoppningsvis 

kan vara till grund för kommande forskning inom ämnet. Det har varit svårt att stödja studiens 

resultat med tidigare forskning då det finns ganska litet forskat inom ämnet. Kanske kan det 

ökade intresset för specialistutbildningen inom ambulanssjukvård bidra till mer forskning och 

kunskap.  
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5.3 Klinisk betydelse 

Resultatet av studien visar strategier som ambulanspersonalen använder vid förflyttning av 

patienter prehospitalt. Det är av betydelse att chefer inom ambulanssjukvård ser till att 

ambulanspersonalen är uppdaterade om de hjälpmedel som finns att tillgå vid förflyttning och 

erhåller kontinuerlig utbildning inom förflyttningsteknik samt har en god fysisk kondition. 

Patientens omhändertagande planeras redan i ambulansen på väg ut, för att sedan fortsätta hos 

patienten. Planeringen ser naturligtvis olika ut beroende på vad som har hänt. Det är av 

betydelse att få patienten delaktig vid förflyttningen. Är det en erfaren, trygg och lugn personal 

som har god kunskap om förflyttning och vet hur hjälpmedlen ska användas, så blir även 

patienten trygg, lugn och har lättare att följa med i förflyttningen. Som ny medarbetare inom 

ambulanssjukvården kan studiens resultat bidra till ökad kunskap vid förflyttning prehopsitalt.  

 

5.4 Förslag till framtida forskning 

För att kunna garantera patientsäker vård och en bra arbetsmiljö för personalen är framtida 

forskning inom området av betydelse. Studien har påvisat strategier som fungerar bra ute på 

arbetsplatsen både för patienten och ambulanspersonalen. Därför kan det vara intressant att 

forska om hur befintliga strategier ska kunna tas tillvara och förmedlas vidare till kommande 

medarbetare på ett bra sätt. Framtida forskning kanske även kommer fram till fler användbara 

strategier vid förflyttning prehospitalt.  

 

5.5 Slutsats 

Studiens resultat fastställer att ambulanspersonalen förflyttar patienter dagligen. Patientens 

medicinska tillstånd är avgörande vid val av förflyttning. Resultatet visar betydelsen av att 

kunna planera förflyttningen av patienten på hämtplats. Planeringen påbörjas redan på väg ut 

till patienten, för att sedan fortsätta hos patienten.  Ambulanspersonalen är noga med att 

använda strategier som gör förflyttningen säker för både patienten och personalen. 

Genomförandet av förflyttningen kräver ibland hjälpmedel, hjälp från räddningstjänst eller 

personal från ytterligare en ambulans för att utföras säkert och samtidigt erhålla en god 

omvårdnad.  
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Bilaga 1 

                                Hjälpmedel 

I ambulansen finns det olika hjälpmedel för att kunna förflytta patienterna. 

Bärstol - ser ut som en stol med hjul bak. För denna förflyttning krävs det att patienten kan 

sitta upp eller har någorlunda bålstabilitet. Den ena personalen bär i handtagen nere vid 

patientens fötter och den andra är bakom stolsryggen. Genom att vicka hela stolen aningens 

bakåt går det att rulla den på hjulen. Den har en maxbelastning på 160 kg. 

(www.fernonorden.se). 

 

Båren - Allfa Europe 2010, där båren väger 20 kg. Fullt utrustad med madrass och bälten väger 

den 30 kg. Den är utrustad med bärok som fälls fram vid användning och det finns även extra 

handtag på vardera långsida för att kunna vara fler som bär. Maxbelastning för båren är 300 kg. 

(www.fernonorden.se). 

 

Minibår/MiniStretcher/Ross/Vendela - är en ca 0.5 cm tunn madrass med en böjbar 

plastskiva inuti med vaddering på båda sidor, som är lätt att få in under patienten var den än 

befinner sig och är stabilt byggd med greppvänliga handtag för att säkra tunga lyft. Den formar 

sig flexibelt efter ambulansbårens form och kan därför ligga kvar under patienten under hela 

transporten. Den får maxbelastas med 200 kg vid lyft (www.handicare.se). 

 

Akutmadrassen - “Safety Transfer” som är fastsatt på båren, 195 cm lång och 50 cm bred, som 

tillsammans med trappsatsen, som består av selar/band som spänns fast i madrassen runt 

patienten vid till exempel förflyttning utför en trapp, kan bli aktuellt där det är väldigt trångt 

eller om patienten väger så mycket så det blir instabilt, patienten känner sig otrygg eller att 

personalen upplever det osäkert att bära. Max last vid trappsläpning är 250 kg. 

(www.fernonorden.se). 

 

Scoopbår/Spineboard - Vid trauma används en hård “bräda” som kallas för 

scoopbår/spineboard. Den är cirka 40 cm bred och 185 cm lång. Om det är en kraftig person 

lastad så är det svårt att få grepp med handen på sidorna, då får personalen lyfta vid huvudända 

respektive fotända (Wikström, 2006). 

 

KED-väst - som en lång väst, som går från huvud till lår, som sätts på patienten med handtag 

på ryggen och band som spänns ihop frampå (www.fernonorden.se). 

Brandmannagrepp - en personal ställer sig bakom patienten och för in sina armar under 

patientens armar och låser fast dem över patientens bröstkorg. Kollegan står med sitt ansikte 

mot patienten och lyfter patientens ben. 

 

Glidbräda - en plastskiva, 60 cm lång och 30 cm bred, som placeras mellan madrass och 

filt/draglakan, en under skulderbladen på patienten och en under stjärten, sedan drar man i 

draglakanet och får över patienten t.ex till akutbritsen från ambulansbåren 

(www.fernonorden.se). 

 

  

http://www.fernonorden.se/
http://www.fernonorden.se/
http://www.handicare.se/
http://www.fernonorden.se/
http://www.fernonorden.se/
http://www.fernonorden.se/


 
 

Bilaga 2 

Fallbeskrivning/scenario 1. 

Du och din kollega arbetar en vinterdag, arbetspasset börjar lida mot sitt slut. Det är mörkt ute. 

Ni får körning till en man med andningsbesvär 

 

Du kommer till ett gammalt torp på landet där en man och kvinna bor. De är 70 +. Det har snöat 

oavbrutet de senaste dagarna så det är ca.2 dm nysnö ute. Det enda som finns är en liten stig 

fram till ytterdörren och det är ca.50 m från ambulansen. När ni kommer in i stugan så blir ni 

visade till maken som ligger på golvet i sovrummet, helt naken och inklämd mellan väggen och 

sängen. Det är riktigt trångt med en stor byrå och en garderob på var sida om sängen. Det finns 

även två pinnstolar i rummet.  

 

Han är kraftigt överviktig, > 150 kg, och tar sig inte upp själv. Han har glidit ner på golvet från 

sängen då benen inte bar honom, så det finns ingen frakturmisstanke. Han har inga hjälpmedel 

förutom en käpp då det är så trångt i torpet att ingen rullator skulle rymmas att ta sig fram med.  

Han är sänkt i sitt allmäntillstånd och behöver snarast in till lasarett. 

 

Fallbeskrivning/scenario 2. 
Du arbetar en vardagkväll när du och din kollega får en körning till en äldre dam med 

strokemisstanke.  

 

Ingen av er vet exakt hur det ser ut på adressen men när ni kommer fram så ser ni att hyreshuset 

hon bor i har ingen hiss och trapphuset är smalt och spiralformat. Hon bor på vån.2 i en lägenhet 

med två rum och kök. 

 

Anhörig möter upp er och berättar att plötsligt har hennes mamma inte svarat när hon pratade 

med henne. Mamman sitter i en fåtölj inne i vardagsrummet. Hon ser normalviktig ut. Rullatorn 

står bredvid fåtöljen. 

 

När ni presenterar er och börjar prata med damen får ni inget svar, bara lite oförståeligt 

mumlande och ingen direkt kontakt med henne. Hon har slagsida åt ena hållet, kan inte alls sitta 

upprätt, så ni får ingen hjälp till någon medverkan vid förflyttning. Hon har hemtjänst och 

trygghetslarm. 

 

Fallbeskrivning/scenario 3. 
Du arbetar ett dagpass på helgen och det är en fin vårdag. Första larmet efter lunch blir; 

 

på två-bilslarm till en mc-olycka. Olyckan är efter en slingrig landsväg. När ni kommer fram 

så är även Polis och Räddningstjänst på plats. Mc-föraren har troligtvis kört omkull p.g.a grus 

på vägen. Det finns en passagerare med på mc:n.  

 

När ni anländer så ligger personerna längst ner i ett brant dike mellan vägen och en åker. De är 

rejält klädda i mc-ställ i Gore-tex material med integrerade skydd. Hjälmarna ser hela ut och 

finns bredvid personerna.  

 

Förbipasserande personer sitter hos var och en av de drabbade och håller stadigt i deras nackar. 

Båda klagar på rygg- och nacksmärtor men är vakna och pratbara. 


