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Abstrakt  

Bakgrund: Det prehospitala arbetet är utmanande i avseende att kombinera 

ett patientsäkert vårdarbete och yrkesmässig bilkörning. Vårdutrymmet i en 

ambulans är en riskfylld miljö både då bilen står parkerad på en olycksplats 

samt när den är i rullning. Trafiksäkerhet i ambulanssjukvård är därav en 

avgörande faktor för patientsäkerheten och ambulanssjuksköterskans 

arbetsmiljö. Brister denna säkerhet riskerar patienten att bli utsatt för ett 

vårdlidande och ambulanssjuksköterskan för en arbetsmiljöskada.  

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva ambulanssjuksköterskans 

upplevelser och uppfattningar av säkerhetsbältets användning på patienten 

under ambulanstransport och på så vis öka följsamheten gällande 

säkerhetsbältes användning. 

 

Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med enskilda intervjuer. 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes som analysmetod.  

 

Resultat: Analysen resulterade i 5 kategorier som bildade resultatets rubriker 

“bältets betydelse”, “svagheter och brister”, “hinder för säkerhetsbälte”, 

“arbetsmiljö och säkerhet” samt “samverkan mellan förare och vårdare”.  

 

Slutsats: Av studiens resultat kunde slutsatsen dras att 

säkerhetsbältesanvändningen i ambulansen har stor förbättringspotential samt 

att upplevelse och uppfattning går i sär med hur verkligheten ser ut. 

Resultatet visar även vilka orsaker till en bristande bältesanvändning som är 

vanligast och förslag på hur man kan komma till rätta med dessa. Att 

säkerhetsbältesanvändningen för patienterna i ambulansen förs upp till 

diskussion är av stor vikt för att främja patientsäkerheten och 

ambulanssjuksköterskans Arbetsmiljö̈. För att öka följsamheten gällande 

säkerhetsbältesanvändningen är det av värde att flera studier utöver denna 

genomförs utifrån olika synvinklar, exempelvis patientens upplevelse av 

säkerhetsbältets användning under ambulanstransport.  

 
 

Nyckelord 

säkerhetsbältet patientsäkerhet, arbetsmiljö, ambulanstransport, 

trafiksäkerhet 
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Abstract  

Background: The pre-hospital work is challenging in terms of combining a 

patient-safe care work and professional driving. The care room in an 

ambulance is a risky environment both when the car is parked on an accident 

site and when it is rolling. Traffic safety in ambulance care is therefore a 

crucial factor for patient safety and the ambulance nurse's work environment. 

If this safety fails, the patient risks being exposed to a suffering patient and 

the ambulance nurse for a work environment injury. 

 

Purpose: The purpose of the study is to describe the ambulance nurses 

experiences and perceptions of the safety belts use on the patient during 

ambulance transport and in this way increase compliance with seat belt use. 

 

Method: A qualitative interview study was conducted with individual 

interviews. Qualitative content analysis with inductive approach was used as 

analysis method. 

 

Result: The analysis resulted in 5 categories that formed the results headings 

“the importance of the belt”, “weaknesses and deficiencies”, “obstacles to 

safety belts”, “work environment and safety” and “collaboration between 

driver and carer”.  

 

Conclusion: From the results of the study, it could be concluded that the seat 

belt use in the ambulance has great improvement potential and that 

experience and perception go in particular with the reality. The result also 

shows the reasons for a lack of belt use that is most common and suggestions 

for how to deal with these. The fact that the safety belt use for the patients in 

the ambulance is brought up for discussion is of great importance for 

promoting patient safety and the ambulance nurses working environment. In 

order to increase adherence to seat belt use, it is of value that several studies 

in addition to this are carried out on the basis of different perspectives, for 

example the patient's experience of the safety belts use during ambulance 

transport. 

 

Keywords  

patient safety belt, work environment, ambulance transport, road safety 
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Inledning 

Ambulanssjuksköterskor är en komplex yrkesgrupp som i kombination 

utövar delarna vårdarbete och yrkesmässig bilkörning -patientens tillstånd 

ska bedömas samt att ambulansfordonet ska framföras på̊ ett säkert och 

tryggt sätt. Varje uppdrag innebär en risk för att bli inblandad i en 

trafikolycka vilket leder vidare till en utsatthet för patient och vårdare. 

Trafiksäkerhet i ambulanssjukvård är därav en avgörande faktor för 

patientsäkerheten och ambulanssjuksköterskans arbetsmiljö. Brister denna 

säkerhet riskerar patienten att bli utsatt för vårdlidande och 

ambulanssjuksköterskan för en arbetsmiljöskada. Denna studie fokuserar på 

ambulanssjuksköterskans upplevelser och uppfattningar av säkerhetsbältet på 

vuxna patienter som transporteras i ambulansens vårdutrymme. Ämnet 

säkerhetsbältesanvändningen för patienter under ambulanstransport, är av 

stor vikt för att främja såväl patientsäkerheten som trafiksäkerheten och 

ambulanssjuksköterskans arbetsmiljö.     
 

1 Bakgrund 

1.1 Ambulanssjukvård 
Ambulanssjukvårdens syfte var till en början att transportera skadade och 

sjuka personer från en plats till en annan. Numera är inte det deras 

huvuduppgift utan ambulanssjukvården är långt mycket mer än bara en 

transportfirma. Behandlingen av skadade och sjuka personer påbörjas så 

snart ambulansen anländer till patienten, i princip så snart de får larmet till 

sina sökare (Svensson & Suserud, 2016). Ambulanssjukvården ställer idag 

allt högre krav på personalens kompetens och i takt med att forskningen går 

framåt inom både medicin och omvårdnad så kommer kraven att fortsätta att 

öka (Suserud, BO., Ahl, C., Hjälte, L., Johansson, C., Wireklint-Sundström, 

B., & Johnsson, A. 2005). Bremer (2016) skriver att en ökad folkmängd och 

en åldrande befolkning med högre medellivslängd ger ett ökat vårdbehov 

som påverkar ambulanssjukvårdens uppdrags frekvens. Enligt statistik från 

Nysam (2017) var antalet ambulansuppdrag per 1000 invånare under 2017 i 

genomsnitt 127 stycken i 12 redovisade län. Under 2013 hanterade 

larmcentralerna i Sverige cirka 2700 ambulansärenden per dygn och totalt ca 

en miljon ambulansärenden i landet (SOS Alarm 2015) där varje ambulans 

som är i rullning utgör en potentiell risk för både patient och personal att 

hamna i en trafikolycka. 
 

1.2 Vårdrum i ambulansen 
Undersökningar gällande dödlighet hos hälso- och sjukvårdspersonal visar att 

dödligheten hos ambulanspersonal är mer än dubbelt så hög jämfört med 



 

 

7(41) 

 

övriga anställda inom liknande yrken. Anledningen till detta är de 

trafikolyckor som sker med ambulansen ute på vägarna (Maguire, Hunting, 

Smith, & Levick, 2002). Trafikolyckor där ambulans är inblandade inträffar 

både under oplanerad utryckning samt under planerade transporter. I takt 

med att fler ambulanser tillbringar allt mer tid på vägarna ökar risken för 

trafikolyckor med ambulanser inblandade, dock saknas tillförlitlig och 

aktuell statistik vilket riskerar att problemet förvärras (Petzäll, 2008). 

 

Ambulanssjuksköterskan använder dagligen i sitt vårdarbete ambulansen 

som sitt vårdrum. Vårdutrymmet i en ambulans är en riskfylld miljö både då 

bilen står parkerad på en olycksplats samt när den är i rullning (Wireklint, 

Sundström & Dahlberg, 2011). Att färdas i ambulansens vårdutrymme 

innebär en större risk för att skadas svårt eller dödas vid en olycka. Detta kan 

förklaras genom att säkerhetsbältesanvändningen är mer frekvent och korrekt 

i förarutrymmet än i vårdutrymmet, vilket påvisar vikten av att patient och 

vårdare använder säkerhetsbälte under hela resan för att på så vis bidra till en 

säkrare arbetsmiljö (Kahn, Pirrallo & Kuhn, 2001; Becker, Zaloshnja, 

Levick, Guohua & Miller, 2003). 
 

1.3 Arbetsmiljö 
Arbetsmiljö är ett omfattande område som styrs enligt arbetsmiljölagen vars 

huvuduppgift är att bidra till att ohälsa och arbetsolyckor relaterade till 

arbetsmiljön förebyggs samt att den på bästa sätt ska se till att en god 

arbetsmiljö uppnås (SFS 1994:579). Som personal inom ambulanssjukvården 

ingår det i kompetensbeskrivningen att skapa säkra vårdrum och identifiera 

riskfyllda miljöer samt utifrån vårdtempo utföra och utvärdera vård och 

behandling under transport av sjuk patient. I den mån det är möjligt ska sjuk 

och/eller skadad patient kunna förflyttas samt transporteras på trafik- och 

patientsäkert sätt (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Detta styrks av Wireklint, Sundström & 

Dahlberg (2011) som poängterar vikten av att skapa ett funktionellt vårdrum 

för att underlätta arbetet och kunna vårda på̊ ett säkert sätt.  

 

Ett växande problem inom ambulanssjukvårdens arbetsmiljö är förekomsten 

av hot och våld, antalet incidenter har ökat samtidigt som våldet blivit 

grövre. Ambulanssjuksköterskor rapporteras vara den personalgrupp inom 

sjukvården som löper störst risk att utsättas för våld på arbetsplatsen vilket 

förklaras av att de oftast är först på plats hos patienten när akutsjukvård 

behövs (Boyle & McKenna, 2016). I Sverige visar studier att cirka 75 

procent av ambulanssjuksköterskorna har utsatts för hot eller våld under 

arbetstid (Arbetsmiljöverket, 2011). Ambulanssjuksköterskor som ställs inför 

riskfyllda situationer och/eller upplevelse av hot och våld upplever ofta en 

inre stress vilket påverkar bemötandet mot patienten. Vidare leder det till att 

patienten riskerar att få en sämre omvårdnad och ett omhändertagande som 
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speglar denna stress ambulanssjuksköterskan utsatts för vilket skapar ett 

onödigt lidande för patienten. En upprepad känsla av osäkerhet i arbetsmiljön 

skapar en misstro och ett minskat tålamod från ambulanssjuksköterskan 

gentemot patienten och i viss mån även sin kollega. Detta ger en minskad 

empati vilket orsakar en begränsad arbetsinsats och ökad emotionell 

utmattning (Boyle & McKenna, 2016). Patient och vårdare är beroende av 

varandra för att omvårdnaden och vården ska bli så optimal som möjligt och 

därmed även patientsäkerheten (Ternestedt & Norberg, 2009). 
 

1.4 Patientsäkerhet 
Alla patienter har rätt till en god vård på lika villkor enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Detta innebär att vården ska vara 

lättillgänglig, av god kvalité samt visa hänsyn till patientens integritet samt 

autonomi. All vård som patienten får bör i den mån det går ges i samförstånd 

mellan patient och vårdare (SFS 1982:763). Att som ambulanssjuksköterska 

värna om både sin egen och patientens säkerhet skall vara av hög prioritet. 

All vård ska bedrivas ur ett patientsäkert perspektiv, och att vården är 

patientsäker är alla medarbetares ansvar oavsett inom vilken vårdform de 

arbetar. Patientsäkerhet innebär att skydda patienten mot vårdskada, vilket 

vidare innebär att patienten inte skall drabbas av en undvikbar skada vid vård 

eller behandling. En undvikbar skada är en skada som inte skulle ha 

uppkommit om rätt rutiner och riktlinjer följts, om evidensbaserade metoder 

och tekniker använts. Patienter, deras närstående och vårdpersonal skall 

känna säkerhet och trygghet då systematiska och korrekta arbetssätt används 

i en riskmedveten organisation (Öhrn, 2014). Att patienter som transporteras 

i en ambulans löper en hög risk för att skadas i samband med en eventuell 

trafikolycka framkommer i en studie av Ersoy, Ersoy, Yuksekbas, Kurnaz, 

Akyildiz och Ekemen (2012). Samma studie visar att de skador hos patienter 

som orsakats av ambulansolyckor under transporten är relaterade till hur 

säkerhetsbältet på ambulansbåren använts, där en korrekt användning är den 

avgörande faktorn för om patienten skadas vid en trafikolycka eller hastig 

inbromsning och i värsta fall avlider av sina skador. 
  

1.5 Säkerhetsbältet 
I en studie av Suserud, Jonsson & Petzäll, 2013 visar resultatet att en av de 

bidragande orsakerna till att personalen upplever sin arbetsmiljö som 

riskfylld är att patienten inte alltid transporteras med samtliga 

säkerhetsbälten. 

 

Säkerhetsbältet är den absolut viktigaste detaljen för att värna om 

patientsäkerheten i ambulansen. Säkerhetsbältets funktion är att fånga upp 

kroppen så mjukt som möjligt vid en krock eller hastig inbromsning och 

förhindra att kroppen slår i inredningen eller kastas ut ur bilen. Genom att 
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använda säkerhetsbälte minskar risken att dödas eller skadas svårt med 50 - 

70 % (Petzäll, 2008). Utan säkerhetsbälte klarar kroppen en kollision i en 

hastighet av ca. 7 km/h förutsatt att du har styrka nog och är beredd på att 

kunna ta emot dig. Det kroppen utsätts för vid en kollision i 70 km/h kan 

jämföras med att falla från 6.e våningen och vid 50 km/h kan det jämföras 

med ett fall från 3:e våningen (Trafikverket, 2010). En studie från 2012 

presenterade resultatet av ett krocktest som utfördes med antropometriska 

testenheter, uppmätta testdockor med mått utefter människokroppen, med 

rimliga parametrarar. Resultatet visade att i kollisionsögonblicket utsattes 

patientens huvud för enorma krafter och som mest 48 G - vilket är ett mått på 

accelerationskraft som används för att uttrycka de belastningar som en 

person eller ett föremål utsätts för vid acceleration. När endast midjebälte 

användes for överkropp och ben av båren och huvudet träffade en vass kant 

på̊ ett förvaringsskåp. I samma studie redovisades resultatet av en enkätstudie 

besvarad av 49 av Frankrikes största ambulansdistrikt. De fick svara på̊ en 

enkät angående säkerhetsbältesanvändningen för både sig själva och sina 

patienter. På frågan om patienten hade säkerhetsbälte på̊ båren svarade 55 

procent att det alltid eller oftast var så, medan 20 procent endast hade 

säkerhetsbälte ibland och 25 procent svarade att deras patienter aldrig hade 

säkerhetsbälte på̊ båren (Fournier m. fl., 2012). 
 

    

1.6 Regler för säkerhetsbälten 
I trafikförordningen finns de regler som gäller för säkerhetsbältet och dess 

användning. En av dessa regler är att passagerare inte får åka med i ett 

fordon om de placeras på ett sådant sätt att fara kan uppkomma. Om det finns 

platser i fordonet som har säkerhetsbälte ska passagerarna placeras på dessa 

ställen och bältena ska användas korrekt. Föraren av fordonet ansvara för att 

alla passagerare som är under 15 år använder sig av bilbälte på ett korrekt 

sätt, passagerare över 15 år är själva ansvariga för sin bältesanvändning. 

Barn som är under 135 cm ska använda särskilda hjälpmedel utefter sin 

storlek och längd i form av babyskydd, bilstol, bältesstol eller bälteskudde, 

för att åka tryggt och säkert i fordonet (SFS 1998:1276). För de 

ambulanspatienter som inte är i fysiskt skick att sitta på̊ det vanliga bilsätet 

finns en bår där patienten kan färdas liggande eller sittande, vanligen åkande 

baklänges. Säkerhetsbältet på ambulansbåren ska kunna hålla passageraren 

kvar på båren under påverkan av horisontella och vertikala krafter (TSFS 

2010:2. 2010). 
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1.7 Ambulansbåren 
Enligt den författningen från Socialstyrelsen som styr ambulanssjukvården 

ansvarar vårdgivaren för att alla ambulanser med tillhörande utrustning som 

används i verksamheten har sådana egenskaper att en patient kan vårdas, 

behandlas och transporteras på̊ ett ändamålsenligt och patientsäkert sätt. Det 

finns olika bårsystem som svarar för patientsäkerheten under 

ambulanstransporter. Vilken bår som används är upp till vårdgivaren och 

bestäms när ambulansen utrustas (SOSFS 2009:10). 

I de två verksamhetsområden som intervjustudien genomfördes används två 

olika ambulansbårar, Pensibåren och Alfabåren och båda är godkända och 

krocktestade för svensk standard (Ferno Norden, 2014; Pensi Rescue, 2016).  

  

Pensibåren har ett sexpunktsbälte bestående av tre bälten - ett benbälte som 

fästs över låren och ett midjebälte med integrerat höftbälte som sitter över 

patientens höfter, i det fäster man axelbältet, ett bälte från höger axel och ett 

från vänster axel som korsars (Pensi Rescue, 2016). 

 

Alfabåren har ett fyrpunktsbälte bestående av fyra bälten - ett lår/knäbälte, ett 

underbensbälte, ett midjebälte, och ett axelbälte i två delar. Lår- och 

underbensbältena är fristående bälten som knäpps ihop på̊ mitten. Midjebältet 

är anpassat för att spännena från de båda axelremmarna ska träs på̊ 

midjebältets spänne innan midjebältet knäpps. Axelbältena går således inte 

att använda utan att midjebältet används (Germa, 2007). För att patienten ska 

transporteras säkert och ha bra stöd vid en hastig inbromsning eller kollision 

krävs en korrekt fastspänning. För Alfabåren innebär detta att samtliga (axel-

, lår-, midje- och underbensbälten) bälten fästs runt patienten samt justeras 

och spännas så att de sitter åt kring patientens ben. Midjebältet ska spännas 

innan axelremmarna stramas åt för att förhindra att midjebältets låspunkt 

hamnar för högt upp på̊ överkroppen. Axelremmarna ska sluta om axlarna på̊ 

patienten så att det inte uppstår glapp. Eventuella kuddar och filtar skall inte 

ligga innanför bältena. Samtliga bälten dras åt manuellt efter applicering och 

är därefter statiska och in flexibla (Germa, 2007). För Pensibåren innebär det 

att midjebältet skall spännas i livremshöjd innan axelbälten appliceras. 

Korsning av axelbälten görs för att undvika att de glider ner. Efter att de är 

applicerade spänns dessa åt. Sist knäpps bilbältet ihop och spänns över låren. 

Även dessa bälten är statiska och medger efter manuell tillpassning minimal 

flexibilitet eller rörlighet (Pensi Rescue, 2016). 
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2 Teoretisk referensram 

I denna studie har systemteori använts och är en teori som ser allt mänskligt 

handlande och mänskliga problem som något som sker och uppstår i ett 

samspel mellan människor och som inte kan förklaras av den enskilda 

individens inneboende egenskaper. Att ha ett systemperspektiv innebär att 

flytta blicken från innehåll och metod till användning och nytta. Att tänka 

systemiskt innebär att ständigt ha förändring och utveckling framför ögonen 

samt att förstå världen i termer av helheter, relationer, funktioner, 

sammanhang och mönster. Vi påverkar och påverkas ständigt av vårt 

sammanhang och vi är alltid en del av en större helhet. Inom systemteorin 

använder man sig av cirkulära och reflekterande frågor och genom att inta en 

nyfiken och utforskande position, skapas ett kreativt och reflektivt tänkande 

där nya berättelser och nya infallsvinklar kan skapas. 

Systemtänkande innebär även att se världen i helheter, d.v.s. helheten är 

större än summan av delarna. Processen beskrivs som en spiral där individen 

påverkar och påverkas av sin miljö som gör att både individen själv och 

miljön förändras. På så vis kan denna teori överföras på våran studie genom 

att belysa hur säkerhetsbältets användning påverkar individen samt dess 

omgivning. I praktiken innebär detta att ambulanssjuksköterskan behöver 

förstå att hen är en del av ett sammanhang och med sin handling i sin tur 

påverkar sin omgivning. Användningen av säkerhetsbältet i ambulansens 

vårdutrymme påverkar både patienten och hen själv. Genom att klarlägga 

uppfattningen av att använda säkerhetsbältet på patienten i ambulansen kan 

delarna i ett system urskiljas. Genom att se delarna ur ett helhetsperspektiv 

kan systemet belysas i helhet. Det är av vikt att förstå att system skapade av 

människan styr strukturen för hur normer tolkas och beslut fattas. En 

förståelse om att det förhåller sig så kan leda till nya lösningar och 

utvecklingsmöjligheter, både individuellt och i organisationens helhet 

(Öquist, 2012). 

Studien kopplar även till det teoretiska begreppet vårdlidande, då brister i 

användandet av säkerhetsbältet kan leda till en vårdskada och på så vis 

orsaka ett vårdlidande. Vårdlidande är en upplevelse av lidande som 

uppkommer till följd av brister i omvårdnad och behandling. Brist på 

reflektion, omedvetet agerande och bristande kunskap kan vara orsaker till 

att patienten upplever ett vårdlidande (Eriksson, 1994). 

3 Problemformulering 

Att bedriva ambulanssjukvård innebär en ökad risk för de som vistas i 

ambulansens vårdutrymme. Situationen påverkas av yttre faktorer såsom 

väder, väglag och trafiksituation och är dessutom i de flesta fall påtagligt 

stressande. För att minska riskerna och säkra situationen ställs det höga krav 

på miljön i vårdutrymmet samt att säkerhetsbälte används och då på ett 
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korrekt vis. Olika situationer, faktorer och miljöer påverkar hur 

säkerhetsbältet används, vilket utsätter både ambulanssjuksköterskan och 

patienten för stora risker. Om säkerhetsbältet inte används på ett korrekt sätt 

sviktar patientsäkerheten och patienten riskeras att utsättas för en vårdskada 

och ett vårdlidande vid en eventuell trafikolycka, hastig inbromsning eller 

undanmanöver. Enligt systemteorin påverkas användningen av 

säkerhetsbältet av omgivningen som till exempel när patienten är kritisk sjuk 

och behandlande åtgärder behöver utföras, patientens säkerhetsbälte används 

då inte på ett korrekt sätt. Att inte använda säkerhetsbältet alls eller att inte 

använda det korrekt kan leda till att omgivningen och säkerheten påverkas.  

Att som ambulanssjuksköterska vilja värna om patientsäkerheten samt 

minimera risken för vårdlidande innebär att vara medveten om vikten av att 

använda säkerhetsbältet samt vad det är som påverkar hur säkerhetsbältet 

används. Ambulanssjuksköterskan ska kunna garantera att arbetet följer de 

kliniska riktlinjer som finns samt förhindra och identifiera risker. 

Ambulanssjuksköterskan har även en skyldighet att arbeta på ett 

patientsäkert sätt utifrån de fyra grundläggande ansvarsområdena förebygga 

sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa samt förhindra och lindra lidande 

(Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). 

För att öka säkerheten för såväl ambulanssjuksköterska som patient i 

ambulansens vårdutrymme är det viktigt att se det ur ett helhetsperspektiv 

och ta reda på uppfattningar, attityder och erfarenheter som påverkar 

användningen av säkerhetsbälte på patienten. I dagsläget saknas fakta, 

forskning och studier på uppfattningen och upplevelsen av säkerhetsbältets 

användning på patienter i ambulans samt vad det är som påverkar det.  
 

4 Syfte                   

Syftet med studien är att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser och 

uppfattningar av säkerhetsbältets användning på patienten under 

ambulanstransport.   
 

5 Metod  

5.1 Design  
Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats baserad på en 

semistrukturerad intervjuguide. Kvalitativ intervju valdes då den syftar till att 

utifrån de intervjuade personernas livsvärld förstå̊ världen och 

forskningsmetoden ger tillgång till människors upplevelser av den levda 

världen. Vid induktiv ansats samlas information från empirin utan 
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förförståelse och kännetecknas av att söka mönster i materialet och att 

förutsättningslöst analysera texter som är baserade på människors berättelser 

om upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). En 

semistrukturerad intervjumetod används när forskaren vet vad den vill fråga 

om men inte kan förutspå vad svaret kommer bli. Intervjuerna genomfördes 

utefter en nedskriven intervjuguide med få fasta frågor i en viss struktur och 

alternativa följdfrågor som anpassades och ställdes under intervjuns gång 

utifrån vad deltagarna svarade och vad som kom upp under själva samtalet 

(Danielsson 2017). Ett öppet klimat och en öppenhjärtlighet är av vikt för att 

intervjupersonen ska känna sig trygg i intervjun. För att åstadkomma detta 

har probing och probingfrågor använts. Probing innebär även att intervjuaren 

genom sitt kroppsspråk eller med andra ljud och ord visar att hen är 

intresserad av att höra vad intervjupersonen egentligen menar och ställer 

följdfrågor såsom - hur kände du då? - kan du utveckla ditt svar? (Polit & 

Beck, 2017). 

Fullständig intervjuguide se bilaga 5 
 

5.2 Urval 
Studien baseras på 16 intervjuer. Deltagarna representerar fyra ambulansstationer i 

två olika län i södra Sverige. Inklusionskriteriet för intervjudeltagarna i studien var 

att man arbetar aktivt inom ambulanssjukvården samt legitimerad sjuksköterska. För 

att finna ambulanssjuksköterskor som var villiga att ingå studien skickades först ett 

informationsbrev samt förfrågan om samtycke till berörda verksamhetschefer (se 

bilaga 1). Därefter skickade respektive verksamhetschef ut en intresseanmälan om 

att delta i studien till samtliga anställda inom de valda länen. Urvalet utgjordes av de 

frivilliga som anmälde sig samt att vi under två tillfällen befann oss på en av 

de valda ambulansstationerna och gav de som ville möjlighet till att delta i 

studien. Målet var att få en så stor spridning som möjligt på kön, ålder samt 

antal aktiva år inom verksamheten. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

är det att föredra deltagare med olika grad av erfarenhet inom ämnet än att 

deltagargruppen är homogen, detta styrks även av Danielsson (2017). Av den 

totalt möjliga studiepopulationen var 9 kvinnor och 7 stycken män, 

genomsnittsåldern var 40 år där den yngsta var 28 år och den äldsta 

deltagaren var 55 år. Genomsnittlig arbetslivserfarenhet var 14 år inom 

ambulansen varav den som arbetat längst hade 36 års arbetslivserfarenhet 

och den med minst erfarenhet hade arbetat i 4 år.    

    

5.3 Datainsamling 
Platserna för intervjuerna valdes utifrån att den skulle ske i avskildhet. 

Samtliga intervjuer genomfördes på̊ deltagarnas arbetsplats och längden på̊ 

intervjuerna varierade mellan 15–25 minuter. Intervjuerna genomfördes med 

båda författarna på plats och rollen som intervjuledare alternerades. Varje 

intervju inleddes med att deltagaren skrev under ett informerat samtycke (se 
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bilaga 3) samt fick muntlig information om studiens syfte och att intervjun 

spelades in. Enligt Kjellström (2017) är informerat samtycke framtaget för 

att skydda deltagarna och deras självbestämmande. Deltagarna ska själva ha 

rätten att bestämma om och hur de vill deltaga, de ska känna sig bekväma 

med att avbryta intervjun och sitt deltagande när de så önskar utan att det ger 

någon personlig påverkan. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av 

ljudupptagning via mobiltelefon. Direkt efter intervjun kontrollerades det 

inspelade materialet för att säkerställa en godkänd kvalitet. Två 

pilotintervjuer genomfördes där vi testade intervjufrågorna för att upptäcka 

eventuella brister i frågeställningen. Efter pilotintervjuerna justerades 

intervjuguiden något för att försöka få deltagarna att prata mer fritt om 

ämnet. Enligt Polit och Beck (2017) ger en pilotintervju författarna möjlighet 

till att validera intervjuguiden som instrument genom att testa frågor och 

inspelningsutrustning samt tidsåtgång. 
  

5.4 Dataanalys 
Dataanalysen av insamlat material har utförts med en induktiv ansats. 

Insamlade data omarbetas till teoretisk förståelse - från det specifika och 

konkreta till det generella och abstrakta. Materialet har analyserats enligt den 

valda analysmetoden, kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär att författarna 

har granskat och tolkat materialet för att identifiera likheter och skillnader i 

textinnehållet. Dessa likheter och skillnader presenteras i kategorier och 

underkategorier på̊ olika abstraktionsnivåer. För att beskriva analysprocessen 

används centrala begrepp som meningsenhet, kondensering, kod, kategori 

och tolkning (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Samtliga intervjuer 

transkriberades ordagrant av båda författarna inför vidare analysarbete. De 

transkriberade intervjuerna lästes igenom i sin helhet flera gånger av båda 

författarna var för sig, för att få en helhetsförståelse. Därefter identifierades 

95 meningsbärande enheter. Meningsenhet eller meningsbärande enheter är 

ett begrepp som används i kvalitativ innehållsanalys vid kvalitativa studier. 

Begreppet innebär ord eller meningar ur texten som hör ihop och svarar mot 

syftet (Jakobsson, 2011). Deltagarnas yttranden sammanfattades till kortare 

meningar där innebörden av uttalandena bevarats vilket gav ett mönster i 

texten (Kvale & Brinkmann, 2009). De meningsbärande enheterna bör inte 

vara för stora då dessa kan innehålla flera olika betydelser och innehåll av 

värde riskeras att gå förlorat. Är enheterna istället för små kan det göra att 

resultatet blir osammanhängande (Lundman Hällgren Granheim, 2014). De 

meningsbärande enheterna kondenserades för att göra texten mer 

lätthanterlig dock utan att det bärande budskapet i innehållet försvann. Den 

kondenserade meningsenheten ska fortfarande ge läsaren samma budskap 

som den ursprungliga. Kondenseringen gav koder som formulerades mycket 

textnära och jämfördes sedan utifrån skillnader och likheter. En kod är en 

etikett på en meningsenhet som kort beskriver dess innehåll och är ett 

redskap som hjälper till att reflektera över data på ett nytt sätt. Koderna 



 

 

15(41) 

 

sorterades i underkategorier med liknande innehåll som senare 

sammanfördes till 18 preliminära underkategorier. Efter jämförelse och 

kategorisering av innehållet inom och mellan de olika underkategorierna 

sammanfördes dessa till 5 kategorier som bildade resultatets rubriker 

(Lundman & Hällgren Granheim, 2014). 

 

 

 

Tabell 1. Exempel från analysprocessen. 
 

 

Meningsenhet 

Kondenserad 

text 

Kod Underkategori Kategori 

 Det är nog för att man 

tycker det är meckigt. 

Och sen är det en ovana 

man har inte fått in 

rutinen det går inte av 

gammal vana man ska 

trassla ut dem och de ska 

in under kudden och det 

är himla meckigt. Ibland 

blir det så tungarbetat, 

man ska hålla på och så. 

Det skulle behövas något 

mer lätthanterligt. 

(Intervju nr 8) 

Det är meckigt 

och en ovana. 

Man har inte 

fått in rutinen. 

Ibland blir det 

jättekrångligt 

och tungarbetat. 

Tungarbetat 

och saknas 

rutin  

Saknas rutin  Svagheter 

och brister 

När jag pratar om 

hjärtstopps situationer så 

tror jag att det är 

situationen också som 

gör att man inte kopplar 

det för det får inte den 

prioritet liksom det är så 

mycket annat som utförs 

under tiden 

(Intervju nr 3) 

I hjärtstopps 

situationer är 

det nog själva 

situationen som 

påverkar. Det 

får ingen 

prioritet. 

  

Bältet 

prioriteras 

inte, 

livräddning 

går före 

  

Liv före 

säkerhet 

Hinder för 

säkerhetsbälte 
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5.5 Forskningsetiska överväganden 
Med stöd av formulär från Etikkommittén Sydost har en etisk 

egengranskning genomförts av båda författarna (se bilaga 4). Enligt denna 

etiska egengranskning samt det faktum att inga känsliga personuppgifter har 

hanterats ansåg ej ett etiskt tillstånd nödvändigt i denna studie.    

 

Studiens urval, datainsamling, analys samt resultat har utförts enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) som är den mest välkända av riktlinjer med 

ett fokus på medicinsk klinisk forskning. Enligt Helsingforsdeklarationen 

(2013) skall alla deltagare i en studie behandlas på ett etiskt försvarbart sätt 

och en av de grundläggande principerna är att omtanken om deltagarens 

omsorg alltid ska gå före samhällets och vetenskapens intresse. Forskning 

inom det tilltänkta ämnet får enbart genomföras om det vetenskapliga värdet 

av resultatet uppväger de eventuella risker som deltagarna kan utsättas för 

vad gäller personlig integritet, säkerhet och hälsa. Cheferna i de aktuella 

områdena kontaktades per mail och lämnade sedan ett skriftligt informerat 

samtycke innan datainsamlingen påbörjades.  

Intervjumaterialet har endast lästs igenom av författarna. För att ej kunna 

identifiera från vilken av deltagarna texterna kom fick varje text en unik kod 

då intervjuerna transkriberades. Allt material avidentifierades och vid 

analysen var endast den unika koden synlig för författarna. Materialet 

förvarades så att endast författarna kom åt det. Intervjumaterialet användes 

endast till forskningsändamål och efter att analysen var genomförd och 

resultatet var klart sparades allt material och endast författarna hade tillgång 

till det. 
 

5.6 Förförståelse 
Förförståelse innebär den bild som forskaren har av fenomenet som ska 

studeras. I förförståelse inkluderas tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap 

samt förutfattade meningar. Hur forskaren bör använda och utnyttja sin 

förståelse finns det olika uppfattningar om. En del anser att den bör sättas 

inom parentes med risk för att budskap som grundar sig på igenkänning går 

förlorad. En annan uppfattning är att är att vi bör använda vår förförståelse, 

den kan öppna för möjlighet till att upptäcka ny kunskap och få en djupare 

förståelse (Lundman & Hällgren-Granheim, 2017). Ställningstagande om hur 

författarnas förförståelse kan påverka studiens inriktning och resultat är av 

värde (Polit & Beck, 2017). Datainsamlingen samt analysen genomfördes ur 

ett fenomenologiskt perspektiv vilket innebar att författarna varit medvetna 

om sin egen förförståelse samt valt att sätta den åt sidan. Inom 

fenomenologin ska tolkningar av upplevelser undvikas då det är den 

enskildes egna upplevda erfarenhet av fenomenet som ska beskrivas (Olsson 

& Sörensen, 2017). Författarnas förförståelse i aktuell studie grundar sig på 

följande. Båda författarna arbetar aktivt inom sjukvården varav en av dem 
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arbetar inom ambulanssjukvården sedan cirka två år tillbaka och en av dem 

har mångårig erfarenhet från akutmottagning. Författarna har därav upplevt 

och mött situationer inom ämnet för studien vid flertal tillfällen. Detta gör att 

en viss förförståelse finns hos författarna, men har åsidosatts vid den 

manifesta analysen (Danielsson, 2017).   

 

6 Resultat 

Innehållet i intervjuerna har genom analysprocessen gett fem kategorier: 

bältets betydelse, svagheter och brister, hinder för säkerhetsbälte, 

arbetsmiljö och säkerhet, samverkan mellan förare och vårdare som ligger 

till grund för resultatet. Utifrån samtliga kategorier kommer resultatet att 

presenteras under 5 rubriker. För att styrka resultatbeskrivningen används 

meningsbärande enheter som citat för att tydliggöra texten och ge resultatet 

ett djupare innehåll. 

 

6.1 Bältets betydelse 
Samtliga intervjuer inleddes med frågan “Varför använder du säkerhetsbältet 

på patienten?” 

Svaren som gavs bildade underkategorierna: lag på bälte, patientsäkerhet, 

trygghet för patienten och tillsammans bildade de kategorin bältets betydelse. 

 

UNDERKATEGORIER KATEGORI 

Lag på bälte 

Patientsäkerhet 

Trygghet för patienten  

Bältets betydelse  

 

6.1.1 Lag på bälte 

Resultatet visar att det är en självklarhet att använda säkerhetsbälte på 

patienten eftersom det är lag på det. Att transporteras utan säkerhetsbälte 

anses inte som ett alternativ och flertalet nämnde även att de som förare 

skulle vägra att transportera en helt obältad patient. En deltagare svarade: 

 

“Alltså lagen säger ju detta, det är lag på bilbälte.” (Nr 7) 

 

6.1.2 Patientsäkerhet 

Det framkom tydligt i resultatet att i ambulanssjuksköterskans yrkesroll ingår 

det att värna om patientsäkerheten och ta ansvar för patientens 
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välbefinnande. Flertalet av deltagarna angav att de använder säkerhetsbältet 

för att skydda patienten vid en trafikolycka eller en hastig inbromsning och 

anser det som en självklarhet att för patientens skull använda säkerhetsbältet. 

Att medvetslösa och påverkade patienter inte själva kan parera eller hålla i 

sig på båren angavs som ytterligare ett skäl till varför säkerhetsbältet bör 

användas. En ambulanssjuksköterska sa följande:  

 

“Säkerhetssyfte både för patienten och för oss. Behöver man bromsa 

så ska de ju sitta fast. En medvetslös patient som ligger i planläge 

inte har säkerhetsbältet med axelremmar blir som en projektil vid en 

kraftig inbromsning och då finns inte något som tar emot.” (Nr 6) 

 

I frågan om hur de agerar vid ett möte med en patient som vägrar att vara 

fastspänd gick uppfattningarna isär. De ansåg det som ett arbetsmiljöproblem 

då både ambulanssjuksköterskans och patientens säkerhet riskeras och en del 

svarade att det inte är ett alternativ att transporteras utan att använda 

säkerhetsbältet.  

 

I de fall ambulanssjuksköterskan inte lyckats övertala patienten till att 

använda säkerhetsbälte ansåg samtliga att patientsäkerheten brister och 

flertalet upplever det som ett etiskt dilemma, att behöva välja mellan att inte 

följa lagen eller att lämna en patient med ett vårdbehov. Två oberoende av 

varandra deltagare sade:  

 

“Om vederbörande är så pass sjuk så skulle jag nog transportera in 

den i alla fall. Nöden har ju ingen lag.” (Nr 5) 

 

“...då säger jag nog ifrån att ska du åka med får du sätta fast dig 

eller får du kliva av eller så ringer vi polisen.” (Nr 13) 

 

Dock beskrevs enskilda fall där patienten transporteras utan säkerhetsbältet - 

ambulanssjuksköterskan har i dessa fall bedömt att patienten varit i akut 

behov av sjukvård och ett alternativt transportsätt var uteslutet. Det fanns 

egentligen inte något medicinskt hinder för patienten att inte använda 

säkerhetsbältet, trots detta vägrade patienten. Deltagarna betonade då vikten 

av att tydligt dokumentera i patientens journal att beslutet att åka med utan 

säkerhetsbälte varit patientens egna ansvar. En deltagare sa följande:  

 

“Det viktigaste tycker jag ändå är att informera patienten om att det 

är på dennes egna risk eller vad man ska säga.” (Nr 5) 
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6.1.3 Trygghet för patienten 

Resultatet visar att säkerhetsbältet är en betydande faktor för att 

omhändertagandet och transporten av patienten ska upplevas som tryggt och 

säkert. Att ligga på ambulansbåren med en känsla av att ramla av ger 

patienten ett onödigt lidande. Genom att alla delar av säkerhetsbältet på 

båren används på ett korrekt sätt, samt att det justeras under transporten kan 

lindra lidandet. En ambulanssjuksköterskas reflektion: 

 

“… om man inte mår bra och ska åka bil och inte är fastspänd då 

mår man garanterat ännu sämre om man upplever att man håller på 

att ramla av båren.” (Nr 13) 

6.2 Svagheter och brister  
Denna kategori belyses med underkategorierna; tidig utbildning saknas, 

brister hos personalen, saknas rutin 

    

UNDERKATEGORIER KATEGORI 

Tidig utbildning saknas 

Brister hos personalen 

Saknas rutin 

Svagheter och brister 

      

       

6.2.1 Tidig utbildning saknas 

I resultatet framkom det att flera deltagare angav vinsten av tidig utbildning i 

användningen av säkerhetsbältet samt vilka konsekvenser som kan uppstå 

om patienten inte använder säkerhetsbälte. I dagsläget får 

ambulanssjuksköterskan kunskap om vikten av en korrekt användning av 

säkerhetsbältet först då hen går en regional körutbildning. Majoriteten av de 

deltagare som genomgått körutbildningen nämnde det momentet där de fick 

ligga på båren under körning och på så vis få en känsla och förståelse av hur 

patienten upplever att transporteras i ambulansens vårdutrymme. De ansåg 

att det var av stort värde att få ligga på båren och på så vis få förståelse för 

känslan av hur det kan upplevas att inte ha säkerhetsbältet korrekt åtspänt. 

Det gav dem en känsla och utökad kunskap om patientens utsatthet och 

riskerna som finns. Efter avslutad utbildning upplevde flera att 

bältesanvändningen blev en rutin, en självklarhet, något som tidigare inte fått 

samma fokus och prioritet. 

Det framkom även en oro bland flera att kunskapen om en korrekt 

fastspänning tas för given bland medarbetarna och därav inte är en del av 

introduktionen vid nyanställning inom ambulansverksamheten. Samtliga 

ansåg dock att en tydlig och klar utbildning samt information om 

säkerhetsbältet bör vara en självklarhet tidigt i introduktionen. För att på så 
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vis undvika att sämre rutiner och vanor tas efter och istället skapas fasta och 

bra rutiner kring användandet av säkerhetsbälte på patienten. En 

ambulanssjuksköterska sade: 

 

“ja absolut för det är ju så himla viktigt att man lär sig tidigt att bli 

noggrann med det…men jag är inte säker på att det ingår i 

introduktionen idag, kanske tas det för givet…” (nr 10) 

 

6.2.2 Brister hos personalen 

Exempel på brister vid användning av säkerhetsbältet som framkom i 

resultatet var att säkerhetsbältet inte används fullständigt eller korrekt, vissa 

delar av bältet utesluts eller spänns inte åt tillräckligt hårt t.ex. att 

axelremmarna uteslöts och att enbart midjebältet användes. Detta trots att 

flertalet är medvetna om att just axelremmarna har en viktig betydelse vid 

kollision eller kraftig och hastig inbromsning. Samtliga var överens om att 

vid stressiga och akuta situationer slarvas det och en del svarade att i riktigt 

akuta situationer glöms säkerhetsbältet bort alternativt prioriteras bort. En 

deltagare beskrev: 

 

“Jag tycker att det är ganska så självklart, men sen är jag nog även 

en av de som slarvar med remmarna över axlarna framförallt när det 

är lite mer akut. Det blir ett annat fokus liksom.” (Nr 4) 

 

6.2.3 Saknas rutin  

Resultatet visar att säkerhetsbältet används i varierad utsträckning. 

Säkerhetsbältet används men vid flera tillfällen är det personbundet till 

ambulanssjuksköterskan hur och när bältet används. Det framkom att det ofta 

saknas en korrekt fastspänning och en deltagare svarade att denne ytterst 

sällan hade en korrekt fastspänd patient på båren. En av orsakerna som 

angavs var att det saknas en inarbetad rutin på att använda säkerhetsbältet 

korrekt. I de fall där deltagarna sa sig alltid, eller näst intill alltid, använda 

sig av säkerhetsbältet korrekt sa de att det var en väl invand rutin. De 

jämförde det med att hen aldrig skulle sätta sig bakom ratten och köra utan 

ett fastknäppt säkerhetsbälte och därav var det lika självklart att patienten har 

säkerhetsbälte. 

 

“Vi har ju inte våra axelremmar fastknäppta på båren i vanliga fall, 

kan man väl säga, utan vi har det fast…eller runt…alltså lindat kring 

nackstödet... så man kommer inte på det så där direkt, det saknas en 

bra rutin.” (Nr 14) 
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6.3 Hinder för säkerhetsbälte 
 

UNDERKATEGORIER KATEGORI 

Medicinska hinder 

Psykisk ohälsa och klaustrofobi  

Liv före säkerhet 

Hinder för säkerhetsbälte 

 

6.3.1 Medicinska hinder 

Trots att alla deltagare är medvetna om vikten av att använda säkerhetsbältet 

på patienten så visar resultatet att det inte alltid är möjligt att använda 

säkerhetsbältet fullt ut. Patienternas sjukdomstillstånd är avgörande för om 

och hur säkerhetsbältet används. Tillstånd som buksmärta, frakturer i 

extremiteter, ryggbesvär och pågående HLR (hjärt-lungräddning) är exempel 

på tillstånd då de beskrev att säkerhetsbältet blir ett problem eller omöjligt att 

använda. 

Att transportera en patient med buksmärta där en specifik kroppsställning på 

 ambulansbåren gör att patienten upplever mindre smärta och då kan ligga 

still, en patient med ryggsmärta/skada som enbart kan ligga på sidan, en 

skadad axel där säkerhetsbältets axelrem orsakar smärta eller rent fysiskt inte 

går att dra åt är exempel på situationer som beskrevs. I dessa fall ansåg 

ambulanssjuksköterskan att comfort och minskad smärta går före säkerhet, 

att minska patientens lidande prioriteras före patientsäkerheten. I stort sett 

samtliga deltagare kunde ange alternativa lösningar vid dessa tillfällen, dock 

innebar dessa lösningar att säkerhetsbältet inte används korrekt.  

En ambulanssjuksköterska uttryckte det så här: 

 

“Om du har en patient med stensmärta som ska rulla runt och hitta 

lägen eller en nyckelbens eller axelskada då är det inte möjligt att 

använda alla remmar korrekt.” (Nr 11) 

 

 

6.3.2 Psykisk ohälsa och klaustrofobi 

Ambulanssjuksköterskorna berättade om transporter och möten med 

patienter som lider av psykisk ohälsa med ångest, påverkade patienter som 

inte är vid sina sinnes fulla bruk samt patienter med klaustrofobi som inte 

klarar av att använda säkerhetsbältet. Vid dessa patienttransporter togs 

medvetna val om att inte använda säkerhetsbältet korrekt utan istället 

användes delar av säkerhetsbältet så som midjebälte och benbälte. Att 

patientens tillstånd inte förvärras sätt i fokus och prioriteras. 
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“Har jag en patient som kan bli hysterisk och få panikångest av att 

ha bältet, då är det väl bättre att kompromissa och ha det runt magen 

och inte förvärra situationen så att säga.” (Nr 12) 

 

6.3.3 Liv före säkerhet 

Resultatet visar att under pågående HLR (hjärt-lungräddning) upplever de 

flesta deltagarna att det inte är fysiskt möjligt att använda säkerhetsbältet 

korrekt för att kunna utföra de livräddande åtgärder som krävs. I dessa 

situationer är man medveten om att patientsäkerheten åsidosätts men anser 

att liv går före säkerhet. Livräddande åtgärder sätts i det främre rummet och 

att sätta på säkerhetsbältet på patienten anses i dessa fall inte vara av 

prioritet. En deltagare kommenterade på detta vis: 

 

“Det kan ju även tex vara om man har ett hjärtstopp eller någonting 

då frångår man ju mycket. De få gångerna vi kör med full HLR på 

väg in då blir det ju lite hipp som happ.” (Nr 3) 

 

6.4 Arbetsmiljö och säkerhet 
  

UNDERKATEGORIER KATEGORI 

Arbetsmiljön påverkas 

Användarovänligt 

Personalsäkerhet  

 Arbetsmiljö och säkerhet 

 

6.4.1 Arbetsmiljön påverkas  

Resultatet visar att flera av deltagarna upplever att patientens säkerhetsbälte 

påverkar deras arbetsmiljö på så vis att det hindrar dem att utföra de 

arbetsuppgifter som kan tillkomma när patientens medicinska tillstånd 

förändras. Tillgängligheten och närheten till patienten blir mindre och 

säkerhetsbältet är i vägen. I de fall där patienten har flera lager med kläder på 

sig blir de ett hinder för att komma åt exempelvis patientens bröstkorg för 

EKG elektroder, armar för blodtrycksmätning eller pvk-sättning. 

Medicinteknisk utrustning såsom EKG kan inte alltid användas utan att lossa 

säkerhetsbältet och på så vis riskeras patientsäkerheten och en följd till detta 

även ambulanssjuksköterskans egen säkerhet. Några uppgav att de alltid 

spände fast patienten när de lastade in i bilen men att de sedan ofta knäppte 

upp säkerhetsbältet för att exempelvis fästa EKG-elektroder. För att undvika 

dessa situationer beskriver flertalet vikten av att utföra så många åtgärder 
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som möjligt innan säkerhetsbältet knäpps fast utan att för den delen fördröja 

transporten. En deltagare sade: 

 

“Exempelvis EKG blir ju fantastiskt meckigt att hålla på med remmar 

och bälten på eller om man har en dålig patient som man måste 

arbeta med.” (Nr 15) 

 

6.4.2 Användarovänligt 

Vid ett flertal intervjuer nämnde deltagare att säkerhetsbältet stundtals är 

användarovänligt i betydelsen av att det är ohygieniskt och svårt att rengöra. 

Vid transporter där patienten kräks, eller har massiva blödningar så är det 

oundvikligt att säkerhetsbältet blir orent. Vid dessa transporter händer det att 

ambulanssjuksköterskan medvetet väljer att inte använda samtliga delar av 

säkerhetsbältet. Dessutom framkom det att rutiner och riktlinjer saknas för 

hur säkerhetsbältet ska rengöras och/eller bytas ut. En deltagare sa följande: 

     

“De är äckliga, och de är fruktansvärt ohygieniska. Vi har ingen bra 

rutin på hur vi ska rengöra dem. Det finns inte i några riktlinjer eller 

våra vardagliga sysslor, så där har vi ju jättemycket att arbeta med.” 

(Nr 15) 

 

Några uppgav att de sällan använder axelbälten, som svar på anledningen till 

varför angavs ”Patienten var liten och tunn” (Nr 12), ”Kort transport 

väg/tid” (Nr 1) och ”De är svåra att sätta på̊ och glider/ sitter inte bra när 

det är på̊” (Nr 9). 

 

6.4.3 Personalsäkerhet  

Det framkom i resultatet att ambulanssjuksköterskan även använder 

säkerhetsbältet på patienten i syfte att värna om sin egen säkerhet. Patienters 

beteende i ambulansen kan av olika anledningar vara hotfullt t.ex. vid 

transport av aggressiva eller påverkade patienter. Flera av 

ambulanssjuksköterskorna upplever att säkerhetsbältet kan vara till stor hjälp 

för att skydda sig själva. Genom att en hotfull och utåtagerande patient 

hindras av säkerhetsbältet så kan hen inte skada ambulanssjuksköterskan. En 

deltagare beskrev: 

 

“...har vi en patient som inte vill samarbeta, och som vägrar att vara 

fastspänd så är det ju en elefant i rummet ju som kan komma 

flygandes” (Nr 2) 

 



 

 

24(41) 

 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de upplevt tillfällen där 

patientsäkerheten relaterat till användningen av säkerhetsbältet inte varit god 

nog och det hänt att de tagit beslutet att stanna bilen och vid behov har polis 

tillkallats som förstärkning. Flera av deltagarna nämnde att de vid ett flertal 

tillfällen reflekterat över sin egen säkerhet i relation till om patienten sitter 

fast med säkerhetsbältet eller inte. En ambulanssjuksköterska sade: 

 

“Alltså exempelvis vid ett hjärtstopp då är det inte så lätt att spänna 

fast dem och då kanske man sitter bakom patienten och ventilerar och 

då är man ju körd om någon bromsar och man får hela patienten på 

sig och så en LUCAS och en deff , så då sitter de ju inte fast 

optimalt.… tanken har slagit mig att detta inte blir bra.” (Nr 15) 

 

 

6.5 Samverkan mellan förare och vårdare 
 

UNDERKATEGORIER KATEGORI 

Anpassa körningen som förare 

Väga vinst mot risk 

Kollegans körning påverkas 

 Samverkan mellan förare och vårdare 

 

6.5.1 Anpassa körningen som förare 

En genomgående uppfattning som framkom i resultatet var att som förare 

finns ett större fokus och en större ansvarskänsla över att samtliga i 

ambulansen använder säkerhetsbältet än när hen befinner sig i vårdhytten och 

vårdar patienten. De beskrev att ambulansens vårdhytt känns skyddad och att 

medvetenheten om att hen och patienten kan skadas finns och men upplevs 

som större hos föraren än hos den ambulanssjuksköterskan som vårdar. 

Uteslutande svarade deltagaren att det är förarens ansvar att patienten färdas 

säkert i ambulansen och att säkerhetsbältet används på̊ båren under 

transporten. En deltagare ansåg: 

 

“Nemän ja, när man kör så tänker man ju på hur det är fixerat bak, 

och när man sitter vid ratten tänker man nog mer på det än om jag 

sitter bak i bilen, kanske.” (Nr 16)  
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6.5.2 Väga vinst mot risk 

Flertalet av ambulanssjuksköterskorna nämnde att det är av stor vikt att man 

har en dialog sinsemellan förare och den som befinner sig hos patienten i 

vårdhytten och att våga vara rak och ärlig mot varandra. Samtliga svarade att 

de skulle påpeka till sin kollega om de upptäckte att patienten inte hade 

säkerhetsbälte eller ansåg att det inte används korrekt. Att säga ifrån när man 

anser att användningen av säkerhetsbältet brister ansåg samtliga som en 

självklarhet där ett av argumenten var:   

 

“Det känns viktigt att veta att man sagt ifrån och gjort vad man kan 

om något skulle hända, man vill ju inte ångra att man inte sagt till” 

(Nr 6) 

 

Flertalet av deltagarna såg även en vinst i att meddela föraren om de lossar 

på patientens säkerhetsbälte under transport, så att körningen kan anpassas 

utifrån om säkerhetsbälte är korrekt knäppt eller inte. Dock så var samtliga 

överens om att det alltid rör sig om ett ställningstagande och en medicinsk 

bedömning. Som en deltagare sade: 

 

“Men det är ju ett ställningstagande, hur viktigt är det man ska göra 

för att släppa loss bältet.” (Nr 4)  

 

Vid tillfällen när det krävs att säkerhetsbältet behöver lossas under transport 

ansåg de flesta att det bästa alternativet är att be föraren att stanna vid 

vägkanten. 

 

6.5.3 Kollegans körning påverkar 

En del av ambulanssjuksköterskorna uppgav att de påverkas av hur föraren 

kör och anpassar sitt vårdarbete och hur säkerhetsbältet används på patienten 

utefter det. Anpassning sker även utifrån vägtyp, det upplevs säkrare att ta av 

bältet på motorväg än på mindre vägar relaterat till fler ojämnheter i 

vägbanan samt kurvor på mindre vägar. En ambulanssjuksköterska ansåg: 

 

“Vi har olika körstilar ju. Och det finns de som kör hårdare än 

kanske andra. En del kanske kör betydligt mjukare. Och ehhh… och 

utefter det kan jag tänka mig att ehhh…att bältet fixeras på ett annat 

vis.” (Nr 9)     
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7 Diskussion 

 

7.1 Metoddiskussion 
För att få en överblick över tidigare forskning läste författarna in sig på 

området genom att studera relevant litteratur och vetenskapliga artiklar. Det 

visade sig att det fanns begränsat med forskning och litteratur vilket gjorde 

att författarnas intresse för ämnet stärktes och därför ansåg författarna att 

studien var relevant. 

 

7.1.1 Design 

Då studiens syfte avser att belysa upplevelser och uppfattningar valdes en 

kvalitativ metod med intervjuer där samtalet gett författarna beskrivningar 

och tolkningar. Den kvalitativa metoden anses även användbar för att 

analysera texter så som inspelade intervjuer (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2017). Intervju som datainsamlingsmetod är lämplig att använda 

vid beskrivningar i syfte att förstå situationer och händelser.  

Samtalet är en grundläggande form av mänsklig interaktion. Det unika 

innehåll som erhålls genom intervjuer kan ge kvalitativt skilda 

beskrivningskategorier där olika uppfattningar kan beskrivas (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Induktiv ansats valdes för att samla information utan 

förförståelse och kunna söka mönster i materialet som är baserade på 

människors upplevelser. Med den kvalitativa intervjun ville vi förstå världen 

ur ambulanssjuksköterskans livsvärld och i denna studies fall, 

ambulanssjuksköterskors upplevelse och uppfattningar av användningen av 

säkerhetsbältet på patienten.  

 

7.1.2 Urval 

Enligt Lundman & Hällgren- Graneheim (2017) har tillvägagångssättet för 

urvalet av deltagare betydelse för resultatets giltighet eftersom den 

kvalitativa innehållsanalysens ändamål är att skildra variationer.  

Studiens giltighet stärks av att både män och kvinnor i olika åldrar 

inkluderades med olika antal år av erfarenheter inom ambulansverksamheten.

   

Avseende inklusions- och exklusionskriterier gjorde författarna det medvetna 

valet att inte ha begränsande kriterier då detta riskerat exkludera deltagare 

som kunnat bidra med värdefull information till studien. Alltför snäva 

inklusionskriterier hade även kunnat påverka sakligheten och styra resultatet 

i en viss riktning (Polit & Beck, 2016). Deltagarna till studien blev de som 

frivilligt visade sitt intresse för att delta. Författarna hade en förhoppning om 

att få en bra spridning på ålder, kön och arbetslivserfarenhet. Detta var inget 

författarna kunde garanteras uppnå innan intervjuerna påbörjades vilket kan 
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ses som en svaghet i studien och hade kunnat undvikas genom ett mer styrt 

urval. Författarna anser det osannolikt att resultatet hade skiljt sig åt om 

urvalet hade varit större. 

 

7.1.3 Datainsamling 

Författarna har använt sig av intervju med semistrukturerade och öppna 

intervjufrågor vilket har gett en inblick i hur deltagarna uppfattar det valda 

ämnet/området. Enligt Danielsson (2017) är semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor en bra metod att använda vid kvalitativa 

forskningsintervjuer där syftet är att förstå fenomen eller situationer och 

händelser. Semistrukturerade intervjuer gav en friare struktur jämfört med 

strukturerade intervjuer. Den friare strukturen byggdes upp i ämnesområden 

och teman snarare än direkta frågor och gav deltagarna möjlighet att beskriva 

och förklara sina erfarenheter på̊ ett mer fritt och obehindrat sätt. Den 

semistrukturerade intervjun gav möjlighet till att anpassa frågorna utefter hur 

samtalet utvecklades och det fanns utrymme för följdfrågor utefter de svar 

som kom fram. Författarnas ambition har under hela processen varit att vara 

så öppna som möjligt och inte styra deltagarna i sina svar. Deltagarna har fått 

svara och berätta direkt utifrån deras egna uppfattningar och upplevelser, 

tankar och känslor inom det aktuella ämnet. På så vis uppmuntra den som 

intervjuar till fördjupningar och fångar upp det som intervjupersonen säger 

(Polit & Beck, 2017). 

 

Intervjuerna gjordes enskilt, vilket gav fördelen att de tystlåtna kom till tals 

och att deltagaren förblev anonym. Det finns dock en risk att deltagaren inte 

känner tillit till forskaren och därmed inte berättar allt (Danielsson, 2017). 

Detta hade kunnat undvikas vid fokusgruppsintervjuer, då deltagare som 

delar vissa erfarenheter och synpunkter kan utbyta idéer och tankar och. Vid 

enskilda intervjuer minskar risken för att deltagarna ska påverkas av 

grupprocessen, utan uttrycker vad de själva tycker och tänker. Samtliga 

intervjuer genomfördes med båda författarna på plats vilket kan ha utgjort en 

risk för att deltagarna upplevt befinna sig i underläge. 

 

Då författarnas erfarenheter av att utföra intervjuer är begränsad kan det ses 

som en svaghet. Ju fler intervjuer som gjordes så utvecklades dock förmågan 

och samtalen flöt på enklare och svaren blev mer beskrivande och tydligare. 

För mer innehållsrika intervjuer har författarna delat erfarenheter efter 

samtliga genomförda intervjuer, detta för att öka erfarenheten i både 

intervjusituationen och intervjutekniken. Utbytet gav ett omfattande material 

genom färre intervjuer samt kortare intervjutid än vad som annars troligtvis 

skulle ha behövts (Polit & Beck, 2017).  
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Författarna upplevde att efter 16 intervjuer kändes materialet tillräckligt och 

det framkom många likheter i mellan deltagarnas svar och att fler intervjuer 

inte skulle bidra med mer information och mättnad upplevdes. Datamättnad 

innebär att så rikligt med information insamlats att ingen ny information 

framkommer under intervjuerna och deltagarna svarar likartat på frågorna 

(Polit & Beck, 2017). Två provintervjuer genomfördes där vi testade 

intervjufrågorna för att upptäcka eventuella brister i frågeställningen. Efter 

provintervjuerna justerades intervjuguiden något. Under intervjuerna 

användes probingfrågor vilket gjorde att författarna inte stressade fram 

svaren utan lät det vara tyst en stund och läste upp samma fråga en gång till. 

Författarna ville få deltagarna att prata så fritt som möjligt om det bestämda 

ämnet. (Danielsson 2017).  

 

7.1.4 Dataanalys 

Lundman & Hällgren-Graneheim (2017) menar att en väl dokumenterad 

analys är det som skiljer ett vetenskapligt förhållningssätt från ytliga 

gissningar. Studiens trovärdighet styrks genom ett noggrant analyserande av 

materialet med en vetenskaplig metod. Materialet gicks igenom i sin helhet 

efter att samtliga intervjuer transkriberats. Därefter plockades de 

meningsbärande enheterna ut. De meningsbärande enheterna varierade i 

längd, med allt från en kort mening till fyra meningar långt stycke. De längre 

styckena kan ses som en styrka då de kan ge en mer rättvis kod, samtidigt 

som de kan vara svårare att tolka då ett längre stycke kan behandla flera olika 

saker. Det kan ses som en svaghet att författarna har bristande erfarenhet av 

att bearbeta och jobba med texter på detta sätt, vilket kunde lett till att koder 

hamnade under mindre passande kategorier eller liknande och därför inte 

lyfts fram på̊ rätt sätt. Risken finns även att vissa meningsbärande enheter 

kan ha missats helt.  

 

En tydligt beskriven analysprocess i bestämda steg där författarna har haft 

studiens syfte i åtanke genom hela analysprocessen har gett en ökad 

tillförlitlighet genom att författarna under hela analysprocessens gång har 

haft ett öppet förhållningssätt och ständigt reflekterat och diskuterat arbetet. 

Överförbarheten tolkas genom hur väl samma studie kan överföras och 

genomföras på andra grupper och ge ett liknande resultat (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). Studien genomfördes på två olika 

ambulansstationer i Södra Sverige där arbetsmiljön inte skiljer sig avsevärt. 

Arbetssätt och utrustning i ambulansen skiljer sig inte nämnvärt mellan 

landstingen i Sverige, vilket medför att det erhållna resultatet till stor del är 

överförbart på̊ övriga delar i Sverige.  

 

Författarna har analyserat med olika abstraktions- och tolkningsnivåer. En 

manifest innehållsanalysen genomfördes vilket innebär att innehållet 

analyserats utifrån vad som verkligen står och har sagts (Lundman & 
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Hällgren Graneheim, 2017). Denna analys ansågs lämpligast med hänsyn till 

denna studiens tidsram samt författarnas begränsade kunskap i 

analysmetoder. En latent analys hade tolkat textens innehåll och grund vilket 

hade krävt en annan tidsram och en annan, fördjupad, kunskap hos 

författarna. Sammanfattningsvis anser författarna att metoden och 

analysförfarandet besvarat syftet med studien på ett adekvat sätt.  

 

7.1.5 Förförståelse 

Enligt Lundman & Hällgren-Graneheim (2017) är författaren i en kvalitativ 

intervjustudie mer delaktig då denne är medskapare av intervjufrågorna. Det 

innebär att resultatet i en intervjustudie inte kan ses som oberoende av 

författaren. Förförståelsen anses ha en viktig betydelse i tolkningsprocessen 

och kan ses som ett problem eller en möjlighet, framförallt om forskningen 

bedrivs inom författarnas kunskapsområde. För att skapa en så god validitet i 

studien som möjligt har därför förförståelsen uppmärksammats. Genom att 

författarna noggrant har följt analysprocessen har förförståelsen fått mindre 

utrymme och begränsats.  

 

7.1.6 Nytta/Risk 

I denna studie anses nytta överväga risk. Nyttan var att ta reda på hur 

ambulanssjuksköterskor uppfattar bältesanvändningen på båren. Resultatet 

av studien kan komma att ge en vägledning till förbättringsområden inom det 

valda ämnet för att öka möjligheten till att använda bältet i de situationer som 

det idag inte alltid används fullt ut. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
Författarna ämnade i denna studie att belysa och lyfta fram 

ambulanssjuksköterskans upplevelser och uppfattningar av säkerhetsbältets 

användning på patienten under ambulanstransport. Samt att kunna kartlägga 

några av de svårigheter och brister som finns inom ämnet och därigenom 

bidra till en ökad insikt och en förbättringspotential bland 

ambulanssjuksköterskorna ute i ambulansen. Resultatet diskuteras utifrån 

fem kategorier: bältets betydelse, svagheter och brister, hinder för 

säkerhetsbälte, arbetsmiljö och säkerhet, och samverkan mellan förare och 

vårdare. Det är ambulanssjuksköterskans perspektiv som varit i fokus och 

resultatet visar att säkerhetsbältet används överlag men det finns olika saker 

som påverkar och dessa redovisas här nedan:  

 

7.2.1 Bältets betydelse 

Samtliga deltagare fick inleda intervjun med att svara på frågan om - Varför 

de använder säkerhetsbälte på patienten? Analysen av svaret på denna fråga 
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visade tydligt att samtliga tillfrågade gav svar som innehöll och syftade på att 

det är lag på säkerhetsbälte och att det är den främsta orsaken till att de 

använder säkerhetsbältet på sina patienter. Vidare analys av samma fråga 

visade tydligt att viljan att värna om patienten och dess säkerhet var ännu en 

anledning till att säkerhetsbältet används. Ett grundläggande krav inom 

vården är hög patientsäkerhet och att varje enskild medarbetare ska ges 

förutsättningar så att säker vård kan utföras (Öhrn, 2014). ”Vårdgivaren ska 

vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av 

vårdskador” (2010:659 3 kap 2 §). Detta innefattar även att 

ambulanssjuksköterskan är skyldig att se till att patienten transporteras så 

tryggt och säkert som möjligt samt att undvika risk för att skadas under 

transporten. I det mest akuta omhändertagandet är det 

ambulanssjuksköterskans ansvar att skapa trygghet i samband med det 

medicinska omhändertagandet för att dämpa oro och ångest (Holmberg & 

Fagerberg, 2010). Att vårda och transporteras i en ambulans är ett riskfyllt 

moment både då bilen står parkerad eller befinner sig i rullning (Wireklint, 

Sundström & Dahlberg, 2011).  

 

Flertalet av deltagarna svarade att bältet är av stor vikt och betydelse när de 

vårdar och transporterar medvetslösa patienter. De beskrev att 

säkerhetsbältets betydelse blev uppenbart och tydligt när patienten själv inte 

kan kontrollera och parera de rörelser som blir när ambulansen förflyttar sig. 

Att transportera en medvetslös patient liggandes i planläge på båren utan 

korrekt användning av säkerhetsbältet gör att patientens liv riskeras vid en 

kraftig inbromsning eller trafikolycka. Ett av målen med att vårda och hjälpa 

patienter i ambulansen är att de ska känna trygghet och tillförlit mot 

ambulanssjuksköterskan.  

 

Under flera av intervjuerna framkom det att ambulanssjuksköterskorna 

upplever att patienterna känner sig trygga när de har säkerhetsbältet. 

Forskning visar på att patienter ofta upplever en känsla av trygghet redan vid 

sirenernas ljud och lampornas ljus, att bibehålla denna känsla är 

ambulanssjuksköterskans ansvar att förvalta och bibehålla oavsett situation 

(Holmberg, Forslund, Wahlberg & Fagerberg, 2014). Att som patient ligga 

på ambulansbåren med en känsla av att ramla av i nästa kurva inger inte en 

känsla av trygghet och ett onödigt lidande och kan undvikas genom att 

samtliga delar av säkerhetsbältet används och spänns åt ordentligt 

 

Samtliga deltagare ansåg och svarade att det är föraren är ansvarig för att 

patienten har säkerhetsbälte under transporten. Frågan gällande vem som bär 

ansvaret för att patienten har säkerhetsbälte under transporten i ambulansen 

är komplex. Enligt lagen (SFS 1998:1276) är det patienten, om hen är över 

15 år, som bär ansvaret för att ha säkerhetsbälte på sig under transporten, på 
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samma villkor som om hen färdats i egen bil. I patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) står det inte specifikt vad som gäller angående ambulanstransport 

eller vem som bär ansvaret över att använda säkerhetsbälte på̊ ambulansbåren 

under transport. Det framkommer dock tydligt att ambulanssjuksköterskan 

har skyldighet för att skapa en säker vårdmiljö samt att förebygga vårdskada.  

Då resultatet av den här studien tydligt visar att även om den lagen kräver att 

säkerhetsbältet används på̊ ambulansbåren under transport så används det 

inte i full utsträckning och vem som då bär ansvaret den dagen en 

dödsolycka faktiskt sker i en svensk ambulans är tänkvärt. 

7.2.2 Svagheter och brister 

Resultatet visar att en av orsakerna till att säkerhetsbältet inte alltid används 

eller inte används korrekt är brister i rutinerna samt svagheter i 

ambulanssjuksköterskans introduktion vid nyanställning. Deltagarna ansåg 

att det vore av värde att ambulansverksamheten inför en tidig utbildning 

inom ämnet för att skapa fasta rutiner och riktlinjer. I dagsläget får 

ambulanssjuksköterskan en fullständig genomgång och utbildning av 

säkerhetsbältet samt de konsekvenser och följder som kan uppstå om 

säkerhetsbältet inte används när de går den regionala körutbildningen. 

Problemet är dock att ambulanssjuksköterskan måste arbetat en viss tid. 

innan hen får genomgå utbildningen. Vilket innebär att den nyutbildade 

ambulanssjuksköterskan lär sig av sina medarbetare, genom att iaktta hur de 

arbetar och aktivt förevisar. Har dessa medarbetare inte lärt sig rätt från 

grunden eller inte är medvetna om att andra tar efter deras beteende finns det 

en risk att ett felaktigt beteende sprids eller tas som en norm. En vanlig 

metod för kunskapsöverföring inom vårdyrket är lärling/mästarmetod, att 

kunskap går i arv (Mogensen, Thorell-Ekstrand, & Löfmark, 2010). Genom 

en tydlig och klar information och utbildning om säkerhetsbältet och dess 

betydelse redan under nya medarbetares introduktion stärks 

patientsäkerheten ute i ambulansen och undviker att nyanställda 

ambulanssjuksköterskor tar efter medarbetares sämre beteende.  

 

Ur ett systemteoretiskt perspektiv innebär detta att måste man ta hänsyn till 

hela processen och betrakta människor i deras sammanhang för att förstå det 

mänskliga beteendet. Man kan jämföra det med att mänskliga beteenden är 

ordnade i spiraler där beteenden högre upp i spiralen ställer in beteenden på 

en lägre nivå̊, detta benämns inom systemteorin som hierarkisk nivå (Öquist, 

2012). I praktiken innebär det att ambulanssjuksköterskan påverkar och 

påverkas av sin miljö och sina medarbetares beteende som gör att både hen 

själv och medarbetarna i sin tur förändrar sitt beteende. Spiralen har varken 

en början eller ett slut och är en oerhört komplex process genom att alla dess 

faktorer ömsesidigt påverkar varandra. Detta ger en intressant förståelse för 

beteenden hos de enskilda som ingår i ett organiserat system, exempelvis på 

en arbetsplats. En människa formas av dessa omgivande referenssystem. 
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Detta påvisar vikten av att se till helheten i sammanhanget dvs att 

säkerhetsbältet inte enbart används för patientens säkerhet utan även för 

ambulanssjuksköterskans säkerhet och på så vis minskar ett lidande för både 

patienten och ambulanssjuksköterskan i framtiden. Att reflektera över tankar, 

handlingar och känslor när nya rutiner ska inarbetas är ett viktigt inslag och 

stärker inlärnings momentet. Kan man dessutom använda sig av 

reflekterande frågor under inlärningen så anses det bidra till ett utvecklat 

kritiskt tänkande hos den som ska lära sig något (Lindgren, Brulin, Holmlund 

& Athlin, 2005). 

 

Som ny ambulanssjuksköterska förväntas du klara av att fokusera på flera 

saker. Nästan samtliga deltagare nämnde det faktum att som nyutbildad 

ambulanssjuksköterska hamnar fokus på att vårda och möta människor i mer 

eller mindre akuta situationer. Det finns då en risk att momentet med att 

använda säkerhetsbältet på patienten under transport i syfte att värna om 

patientsäkerheten tappar fokus och får en lägre prioritet. Författarna är av 

åsikten att ingen ambulanssjuksköterska medvetet vill riskera att utsätta 

patienten för onödigt lidande eller åsidosätta patientsäkerheten och på så vis 

riskera att någon drabbas av en vårdskada. Utan patientens välbefinnande, 

trygghet och säkerhet är av stor vikt vilket blir tydligt då flera deltagare 

nämnde momentet under förarutbildningen då de fick ligga på båren under 

körning. De såg det som ett värdefullt tillfälle för att reflekterade över hur 

upplevs att vara patient i en ambulans och på vis få en ökad förståelse.  

 

Ytterligare en del av resultat som är värt att reflektera och diskutera är det 

faktum att säkerhetsbältet på patienten i de flesta fall används men ofta i 

varierad utsträckning och inte på ett komplett och korrekt sätt. Flertalet 

deltagare använde själva uttrycket att det “slarvades” med säkerhetsbältet 

och påpekade att det saknas en tydlig rutin ute i verksamheten. Exempelvis 

så framkom det av flertalet deltagare att de i flera fall satte på säkerhetsbältet 

på patienten ordentligt när hen lastades in i ambulansen men att under 

transportens gång lossade på säkerhetsbältet för att exempelvis fästa EKG-

elektroder. Vid frågan om varför detta sker och varför 

ambulanssjuksköterskan inte fäster elektroderna på patienten innan de lastar 

in fick författarna svaret att det inte är ett rutinmässigt arbetssätt. Här blir 

uppenbart att ambulanssjuksköterskan påverkas av sin miljö samt yttre 

faktorer, i detta fall sina medarbetare. Ambulanssjuksköterskan har lärt in en 

rutin som INTE innefattar att fästa EKG-elektroderna på patienten innan 

förflyttningen till vårdhytten vilket påverkar både patientens och hens 

säkerhet. Skulle ambulanssjuksköterskan istället förändra sin rutin och se till 

ett helhetsperspektiv så skulle det i förlängningen kunna medföra att även 

andra ambulanssjuksköterskor tänker om och rutinen förändras. Alla delar 
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som bildar en helhet påverkar varandra vilket här skulle ge ett minskat 

patientlidande och en ökad patientsäkerhet (Öquist, 2012).  

Detta sätt att tänka kan överföras på flera olika delar i studiens resultat. En 

annan deltagare berättade att hen sällan använder säkerhetsbältets 

axelremmar då de på hens arbetsplats har som rutin att snurra fast dem uppe 

vid huvudändan på ambulansbåren och därmed inte faller sig naturligt att 

använda dem. För att kunna lära oss nya saker eller arbeta in nya rutiner 

behöver vi reflekterar, fokuserar och medvetandegöra det moment som ska 

läras in (Tveiten, 2010). Genom att vi förstår att delarna i ett system, som i 

ett team på en arbetsplats kan vara rutiner och riktlinjer, skapar ordning och 

ger möjlighet för teamet att arbeta mot samma mål.  

 

7.2.3 Hinder för säkerhetsbälte 

Patienten ska alltid visas respekt och målet med vården är att konsekvenserna 

av alla utförda handlingar ska ha en positiv inverkan. Patientens livskvalité 

ska höjas och ett lidande för patienten bör i största möjliga mån undvikas. 

Svårigheter kan dock uppstå i de fall när en patients lidande sätts i ett sådant 

sammanhang att olustkänslor väcks hos personalen. Då blir balansen mellan 

att se till patientens livsvärld och lidande en hårfin balansgång mot 

personalens egen livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Att transportera en 

patient som har svåra smärtor där säkerhetsbältet orsakar patienten ytterligare 

smärtor och lidande gör att ambulanssjuksköterskan ställs inför ett etiskt 

dilemma. Ska hen följa lagen eller minimera patientens lidande? Resultat 

visar att i dessa situationer resonerar de flesta ut efter att “comfort” och 

minskad smärta går före säkerhet men i gengäld så minskar det patientens 

lidande. I studien framkom tydligt att ingen deltagare fann det korrekt att 

transportera en patient med total avsaknad av säkerhetsbälte. I de fall då de 

av medicinska skäl ej var möjligt att använda säkerhetsbältet på enligt 

tillverkaren ett korrekt sätt gjordes alternativa lösningar eller så användes 

enbart en del av säkerhetsbältena. Oavsett vilka situationer och svårigheter 

ambulanssjuksköterskan ställs inför försöker de lösa problemen så gott det 

går, situationsanpassning och uppfinningsrikedom får ofta tas till.  

En vårdande handling ska alltid vara frivillig och ske på patientens villkor. 

Dock finns det tillfällen då patientens vilja och självbestämmande måste 

åsidosättas (Dahlberg & Segesten, 2010). Vid pågående HLR höll alla 

deltagare med om att livräddning går före säkerhet. När tillståndet är 

livshotande prioriteras inte patientens säkerhetsbälte utan prioritet blir att 

utföra HLR på ett adekvat sätt. Det framkom dock i studiens resultat att 

deltagarna vid flertalet tillfällen reflekterat kring sin egen säkerhet i dessa 

situationer. Dels utifrån att de inte kan använda sitt eget säkerhetsbälte men 

även att patienten blir som en “elefant i rummet”. 

  

Omvårdnad utgår från en helhetssyn på̊ människan där de sociala, fysiska, 

psykiska och existentiella delarna spelar lika roll (Riksföreningen för 
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Ambulanssjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). En 

svårighet som ambulanssjuksköterskan kan ställas inför är det faktum att alla 

människor reagerar olika på händelser. Vissa beter sig lugnt, sakligt och 

metodiskt medans andra beter sig konfusoriskt, utåt agerat och irrationellt 

och i vissa fall är patienten inte kapabel att förstå konsekvensen av sitt 

agerande. Som ambulanssjuksköterska bör du arbeta för patientens 

välbefinnande, autonomi och värdighet samt minska patientens lidande 

(Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). I studien framkom det att flertalet deltagare 

upplevt problem med att använda säkerhetsbältet vid transport av patienter 

med psykisk ohälsa. Prioritet och fokus blir på att patientens tillstånd inte ska 

förvärras vilket kan leda till ett medvetet val att vissa delar av säkerhetsbältet 

utesluts för att inte utsätta patienten för onödigt lidande.  

 

7.2.4 Arbetsmiljö och säkerhet 

Under kategorin arbetsmiljö och säkerhet framkom de svårigheter som 

många gånger uppstår då ambulanssjuksköterskan vårdar en svårt sjuk 

patient med samtliga säkerhetsbälten på båren. Svensson och Fridlund (2008) 

skriver att för att sjuksköterskan ska kunna göra en professionell bedömning, 

utföra en medicinskt korrekt behandling samt utvärdera och följa upp sina 

handlingar på bästa möjliga vis är det av stor vikt att arbetsmiljön i 

ambulansen är utformad på bästa tänkbara sätt. Flertalet av deltagarna 

beskrev perifer ven kateter sättning, EKG-tagning som moment då 

säkerhetsbältet utgör ett hinder för att kunna utföra arbetsuppgiften. De är 

medvetna om att patientsäkerheten riskeras men väljer ändå att frångå lagen.  

 

Flertalet deltagare påtalade det faktum att säkerhetsbältet på båren är 

ohygieniskt och svårt att rengöra, samt att det finns ingen fast rutin på hur 

eller när bältet bör bytas ut. En del ambulanssjuksköterskorna valde därav i 

vissa situationer att inte använda alla säkerhetsbältet vid t.ex. risk för 

kräkning eller massiva blödningar. Enligt socialstyrelsen sprids flertalet 

smittsamma sjukdomar i dagens samhälle då människor i vår tid förflyttar sig 

mellan olika länder via t.ex. flyktingströmmar och semesterresor. Denna 

smittspridning kan förhindras genom att de basala hygienrutinerna följs 

noggrant av all vårdpersonal och således även ute i den prehospitala 

verksamheten (SOSFS 2015:10).  

 

Situationer präglade av hot och våld berördes under flertalet av intervjuerna. 

Hot och våld är ett växande problem i dagens samhälle och 

ambulansverksamheten är lika utsatta som övriga arbetsgrupper. I Sverige 

finns det undersökningar som visar på att så mycket som 75 procent av 

ambulansens personal har utsatts för hot eller våld under sin arbetstid och 

utöver denna siffra finns troligtvis ett stort mörkertal då inte alla hot och 
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våldssituationer når högre instanser utan enbart reflekteras kollegor emellan 

(Arbetsmiljöverket, 2011). Studiens resultat visade att flertalet deltagare 

använder säkerhetsbältet på patienten i syfte att värna om sin egen säkerhet. 

En agiterad och utåtagerande patient har inte samma möjlighet att utöva 

fysiskt våld mot ambulanssjuksköterskan om hen transporteras med 

säkerhetsbälte. För att minska risken att hamna i våldsamma situationer 

under pågående arbete bör ambulanssjuksköterskan minimera de faktorer 

som kan bidra till att patienten känner ett så stort hot att hen tar till våld 

(Sanders & McKenna, 2012).  

Omvårdnad är en relation mellan vårdare och patient och innebär ett 

ansvarstagande för den som är svag, men får aldrig upplevas som ett 

maktmissbruk eller övergrepp. Patientens livsvärld ska stå i fokus. 

Ambulansen är för ambulanssjuksköterskan en miljö där hen känner sig trygg 

och där alla ljud utrustning och intryck är bekanta och hens vardag. 

Ambulanssjuksköterskan har, kan vi anta, kunskap om hur säkerhetsbältet 

ska användas och vetskap om att det räddar liv. För patienten är ambulansens 

vårdhytt i många fall en främmande och ny miljö̈ som kan upplevas som 

otrygg, trång, skrämmande och full av utrustning. Ambulanssjuksköterskans 

uppgift blir att bemöta patienten i dennes livsvärld och på så vis skapa 

förståelse, meningsfullhet och trygghet. Här tvingas även 

ambulanssjuksköterskan att ta ställning till vad som är viktigast - ansvaret för 

patientens säkerhet eller individens autonomi och rätt till självbestämmande 

(Ekebergh, 2015).    

   

7.2.5 Samverkan mellan förare och vårdare 

Tidigare forskning visar på att ambulanssjuksköterskor ofta upplever en inre 

oro relaterat till deras arbetsmiljö och då framförallt i akuta situationer. Den 

upplevda oron minskas i de fall då ambulanssjuksköterskan känner en 

trygghet gentemot sin kollega och det team arbete de utför tillsammans 

(Svensson & Fridlund, 2008). En förutsättning för ett bra teamarbete är att 

våga vara ärlig och rak i kommunikationen. Att som förare påtala till sin 

kollega att patienten inte har säkerhetsbältet på ett korrekt sätt fann samtliga 

deltagare som en självklarhet. Det faktum att vårdteamet i en ambulans 

enbart består av två personer ställer ett större krav på samspelet och 

förtroendet personerna emellan än om de ingår i ett större team. Detta kan 

kopplas till en av de sex kärnkompetenserna som svensk 

sjuksköterskeförening (2010) benämner, att teamkänslan är beroende av det 

förtroendet som kan skapas i besättningen av ambulansen. Ett tydligt och 

ömsesidigt samspel mellan vårdare och förare gör arbetet lättare både i 

vårdhytten och bakom ratten oavsett patientens tillstånd. Att samarbeta och 

kommunicera med varandra är av stor vikt. Det faktum att flertalet deltagare 

nämnde att de reflekterar mer över patientens säkerhetsbälte som förare än 

när de befinner sig i vårdhytten tror författarna kan grunda sig i att 

ambulanssjuksköterskan tar sin vårdarroll på stort allvar och fokuserar så 
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mycket på patientens välbefinnande att patientens säkerhetsbälte blir 

sekundärt vid vissa tillfällen. Samt att ambulanssjuksköterskan upplever 

vårdhytten som ett säkert vårdrum och känslan av att befinna sig i en bil på 

vägen blir inte lika påtaglig och uppenbar till skillnad från föraren.  

Frågan om säkerhetstänkandet hos ambulanssjuksköterskan i vårdhytten 

relaterat till patientens säkerhetsbälte bör lyftas för att öka patientsäkerheten 

och skapa trygghet under transporten. Deltagarna i studien var överens om att 

det är av stor vikt för föraren att ambulanssjuksköterskan i vårdhytten 

kommunicera och informerar vid de tillfällena som patientens säkerhetsbälte 

lossas så att föraren på så vis kan anpassa sin körning utifrån 

förutsättningarna. De tillfrågade var överens om att det är ett medicinskt 

ställningstagande, är tillståndet så kritiskt och måste de vårdåtgärder som 

kräver losstagning av patientens säkerhetsbälte under transport utföras eller 

kan det vänta, alternativt kan föraren stanna medan de utförs. Dock framkom 

det att kommunikation och information vid dessa tillfällen stundtals brister. 

Att säkerhetsbältet på patienten lossas under transporten är en erfarenhet som 

författarna själva i sina yrken upplevt sker ute i ambulanserna. Detta sker 

oftast under tillfällen när patientens tillstånd förändras under transporten. 

Slutsatsen blir att det är av stor vikt att i samband med förarutbildningar för 

ambulanssjuksköterskor skapa en medvetenhet om säkerhetsaspekterna i 

trafiken och försöka påverka det arbetssätt som ambulanssjuksköterskan 

använder i vårdandet av patienten, kanske kan mer vårdinsatser göras innan 

avtransport, så att man kan minimera risken att behöva lossa patientens 

säkerhetsbälte under själva transporten. 

8 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 

bristande säkerhetsbältesanvändningen en risk för skador för både för 

patienten och ambulanssjuksköterskan. Studiens resultat påvisar brister i 

användningen av bårens säkerhetsbälte vid patienttransport som i hög grad 

äventyrar patientsäkerheten och ambulanspersonalens arbetsmiljö och 

säkerhet vid en eventuell trafikolycka. Därav finns en önskan att studiens 

resultat ses som en utgångspunkt för ett förbättringsarbete inom den kliniska 

verksamheten avseende bältesanvändning. Att säkerhetsbältesanvändningen 

för patienterna i ambulansen förs upp till diskussion är viktigt för att främja 

såväl patientsäkerhet som trafiksäkerhet och ambulanspersonalens 

arbetsmiljö. Att säkerhetsbältet räddar liv vid trafikolyckor, visar forskning 

och statistik över olyckor, dödsfall och säkerhetsbältesanvändningen tydligt 

(Trafikverket, 2010). De faktumen borde ge det enkla budskapet – använd 

alltid alla säkerhetsbälte för alla patienter. Attityden till bältesanvändning 

kan inte förändras över en dag utan det är en lång process.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
  

Informationsbrev (till berörda chefer) 

 

Hej! 

  

Vi är 2 studenter som via Linnéuniversitetet ska skriva vår magisteruppsats, 

med start vecka 4 (21/1–2019), inom ämnet bältesanvändningen på 

ambulansbåren. Vi söker nu godkännande från berörda chefer inom Kalmar 

samt Kronobergs län att få skicka ut en intresseanmälan till era medarbetare 

för att finna personal som kan tänka sig att delta i vår studie. 

  

Studien är frivillig och personal som anmäler sitt intresse har rätt att närhelst 

de önskar avsluta sitt deltagande utan närmare motivering. Allt insamlat 

material kommer avidentifieras så att resultatet ej kan kopplas samman med 

deltagarna. Resultatet av studien kommer att redovisas i form av en uppsats 

på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. 

  

  

BAKGRUND 

Ambulanssjukvård utgörs av två delar - vårdarbete och yrkesmässig 

bilkörning där patienters tillstånd ska bedömas samt att ambulansfordonet 

ska framföras på̊ ett säkert och tryggt sätt. Varje uppdrag innebär en risk för 

att bli inblandad i en trafikolycka vilket leder vidare till en utsatthet för 

patient och vårdare. Trafiksäkerhet i ambulanssjukvård är därav en 

avgörande faktor för patientsäkerheten och ambulanssjuksköterskans 

arbetsmiljö. Brister denna säkerhet riskerar patienten att bli utsatt för 

vårdlidande och ambulanssjuksköterskan för arbetsmiljöskada. Att 

ambulansen med tillhörande utrustning har egenskaper så att patienten kan 

transporteras och vårdas på ett säkert sätt är vårdgivarens ansvar. All vård 

ska bedrivas ur ett patientsäkert perspektiv, att vården är patientsäker är alla 

medarbetares ansvar oavsett inom vilken vårdform de arbetar. 

Patientsäkerhet innebär att skydda patienten mot vårdskada, vilket vidare 

innebär att patienten inte skall drabbas av en undvikbar skada vid vård eller 

behandling. Denna studie fokuserar på̊ hur ambulanssjuksköterskor upplever 

att säkerhetsbältet används på patienter som transporteras på båren i 

ambulansen vårdutrymme. 

(Öhrn, 2014).   

  

VÅR STUDIE 
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Syftet med vår studie är att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser 

och uppfattningar av säkerhetsbältets användning på patienten under 

ambulanstransport.    

 

Ytterligare information om så önskas kan fås via; 

Isabelle Axelsson 0723–240114 ia222fi@student.lnu.se 

Christina Bolin Kyander 070–6379802 cb223ci@student.lnu.se 

  

Uppsatsen kommer att handledas av ... 

För att lämna ert godkännande svara på detta mail. 

  

Med vänlig hälsning 

Isabelle och Christina 
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Bilaga 2 
 

Intresseanmälan till deltagare 

 

Hej! 

  

Vi är 2 studenter som via Linnéuniversitetet ska skriva vår magisteruppsats, 

med start vecka 4 (21/1–2019), inom ämnet bältesanvändningen på 

ambulansbåren. 

  

Vi söker nu aktiva inom ambulansverksamheten som kan tänka sig att ställa 

upp på en intervju där du får möjlighet att berätta om situationer där du 

upplevt att en korrekt användning av bältet på båren åsidosatts samt vad som 

föranlett detta. Intervjun tar ca 30 min att genomföra. 

  

  

Studien är frivillig och personal som anmäler sitt intresse har rätt att när som 

helst de önskar avsluta sitt deltagande utan närmare motivering. Allt insamlat 

material kommer avidentifieras så att resultatet ej kan kopplas samman med 

deltagarna. Resultatet av studien kommer att redovisas i form av en uppsats 

på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. 

  

  

BAKGRUND 

Att ambulansen med tillhörande utrustning har egenskaper så att patienten 

kan transporteras och vårdas på ett säkert sätt är vårdgivarens ansvar. All 

vård ska bedrivas ur ett patientsäkert perspektiv, att vården är patientsäker är 

alla medarbetares ansvar oavsett inom vilken vårdform de arbetar. 

Patientsäkerhet innebär att skydda patienten mot vårdskada, vilket vidare 

innebär att patienten inte skall drabbas av en undvikbar skada vid vård eller 

behandling. En undvikbar skada är en skada som inte skulle ha uppkommit 

om rätt riktlinjer och rutiner följts, om evidensbaserade metoder och tekniker 

använts. Patienter, deras närstående och vårdpersonal skall känna säkerhet 

och trygghet då systematiska och korrekta arbetssätt används i en 

riskmedveten organisation (Öhrn, 2014).   

 

VÅR STUDIE 

Syftet med vår studie är att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser 

och uppfattningar av säkerhetsbältets användning på patienten under 

ambulanstransport.    

  

Ytterligare information om så önskas kan fås via; 
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Isabelle Axelsson 0723–240114 

Christina Bolin Kyander 070–6379802 

  

För att lämna ert intresse för att deltaga maila följande uppgifter till oss: 

Ditt namn 

Ålder 

Antal år inom ambulansverksamheten 

Ett telefonnummer som vi kan nå dig på. 

  

Med vänlig hälsning 

Isabelle och Christina 

 

Linnéuniversitetet     

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap.  
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Bilaga 3 
 

Samtyckesformulär 

  

Jag har tagit del av informationen om studien Ambulanssjuksköterskans 

upplevelser och uppfattningar av säkerhetsbältets användning på patienten 

under ambulanstransport, och fått tillfälle att ställa frågor, fått dem 

besvarade och samtyckt till deltagande. 

  

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när 

som helst kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. 

  

  

_____________________________ 

Underskrift av forskningsperson 

  

  

_____________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

  

  

  

__________________________             ____________________________ 

Underskrift av informationsgivare           Underskrift av informationsgivare 

  

  

  

__________________________             ____________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum                  Namnförtydligande, ort, datum 
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Bilaga 4 

Etisk egengranskning 

 

    Ja Kanske Nej 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga 

personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter 

som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 

åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

medlemskap i fackförening eller som rör hälsa 

eller sexualliv). 

    X 

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 

deltagarna (även sådant som inte avviker från 

rutinerna men som är ett led i studien)? 

    X 

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 

psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling av 

övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att 

påverka? 

    X 

4 Används biologiskt material som kan härledas till 

en levande eller avliden människa (t.ex. blodprov 

)? 

    X 

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 

såsom barn, person med demenssjukdom eller 

psykisk funktions-nedsättning, personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter 

som är direkt beroende av försöksledaren)? 

    X 

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid 

konferens eller i vetenskaplig tidskrift efter 

studiens genomförande. 

     X 

7 Kommer personregister upprättas (där data kan 

kopplas till fysisk person) och anmälas till 

registeransvarig person (GDPR- ansvarig). 

    X 
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8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-

nytta samt anpassat till nivån på studien. 

X     

9 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så 

att deltagarna förstår dess syfte och uppläggning 

(inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att 

alla detaljer som kan påverka beslut om 

medverkan klart framgår. (För studier med 

deltagare under 15 år krävs vårdnadshavares 

godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

X     

10 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta 

framgår tydligt i den skriftliga informationen till 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl 

kan avbryta försöket utan att detta påverkar 

forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X     

12 Det finns resurser för genomförande av projektet 

och ansvariga för studien är namngivna (student 

och handledare) 

X     
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Bilaga 5 
Intervjuguide 

Syftet med vår studie är att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser 

och uppfattningar av säkerhetsbältets användning på patienten under 

ambulanstransport.   

 

Har du några frågor innan vi börjar? 

Ålder 

Kön 

Hur länge har du arbetat totalt inom ambulanssjukvården? 

  

Varför använder du säkerhetsbälte på̊ patienten? 

  

Hur upplever du säkerhetsbältesanvändning på patienten, (enkel, svår, 

självklar?) 

  

Hur definierar du en korrekt fastspänning. Vad är det för dig? 

 

Vart hittar du information ang. bältesanvändning på båren? 

  

Ingick det i din introduktion när du började arbeta? 

  

Ingår det i introduktionen idag? 

  

Tycker du att det ska ingå i introduktionen? - utveckla gärna ditt svar. 

  

Upplever du att en korrekt fastspänning alltid är möjlig? 

  

Hur anser du att användandet av säkerhetsbältet påverkar din arbetsmiljö? 

 

Hur anser du att användandet av säkerhetsbältet påverkar patientsäkerheten? 

  

Hur tror du att patienten upplever bältesanvändningen? 

  

I vilka situationer/Ge exempel på där bältet är ett problem eller inte kan 

användas korrekt? 

  

Orsak? 

  

Om inte - kan du föreställa dig situationer där det skulle ske, exempel? 

  

Hur tänker du kring patientsäkerheten i dessa situationer? 
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Vad skulle kunna få dig att börja använda säkerhetsbältet i även dessa 

situationer? 

 

Reflektioner över hur din egen säkerhet påverkas av användningen av 

patientens säkerhetsbälte? 

  

Hur skulle du ställa dig i en situation där patienten vägrar att använda 

säkerhetsbältet? 

  

Har du varit med om att patienten känt sig otrygg pga. att säkerhetsbältet ej 

varit korrekt fastsatt? Berätta. 

  

Berätta om någon patient som har påpekat/nämnt något om säkerhetsbältet? 

·     När patienten känt sig orolig över bältesanvändningen? 

Om du är förare, kontrollerar du då om patienten har säkerhetsbältet på̊ sig i 

vårdutrymmet innan du kör? 

·        Om den inte har det, säger du till? 

·        Om nej, varför inte? 

 

Informerar du föraren om du under färden lossar på säkerhetsbältet? 

Varför? 

  

Har du varit med om att någon patient har skadats i vårdutrymmet i 

ambulansen? 

·        Hade patienten säkerhetsbälte på̊ sig? 

  

Har du upplevt en situation där patienten ej legat stilla på båren pga. 

avsaknad av säkerhetsbälte? 

  

Beskriv en situation där det blivit uppenbart att säkerhetsbältet har betydelse? 

·     Var då säkerhetsbältet korrekt påsatt? 

  

Hur påverkar din kollegas körsätt ditt användande av säkerhetsbälte på 

patienten? 

·        I så fall hur/varför? 

 

Påverkas ditt körsätt beroende på din vetskap om hur patienten sitter fast? 

Om ja, utveckla gärna. 

  

Finns det tillfällen/situationer där du anser/tänker att säkerhetsbältet är extra 

viktigt och en korrekt fastspänning är mer relevant än vid andra tillfällen? 

- Patientklientel? Tidpunkt på dygnet? Väglag? 



 

 

X(10) 

 

  

Är det något du vill tillägga angående användandet av säkerhetsbälte på 

patienten? 

  

Vi har inga fler frågor är det något du önskar tillägga innan vi avslutar.  


