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Abstrakt

Hälsopanoramat förändras ständigt bland befolkningen, både nationellt och internationellt
har övervikt och fetma ökat. Ökade krav ställs på ambulanspersonal för att ge även denna
patientgrupp god vård. Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda patienter med fetma inom ambulanssjukvården. En kvalitativ 
forskningsdesign valdes och intervjuer med åtta sjuksköterskor i Sverige genomfördes. 
Data analyserades med tematisk innehållsanalys. Resultatet visade att sjuksköterskorna 
upplevde att förutsättningarna för god vård och omvårdnad är sämre samt att det finns en 
ökad risk för skador i samband med vården av patienter med fetma. Sjuksköterskorna 
upplevde hinder vid förflyttning av patienter, brister i utrustning, att bedömning och 
bemötande försvåras samt säkerhetsrisker både för patienten och sjuksköterskorna. 
Slutsats är att fortsatt forskning behövs för att utveckla utrustning och rutiner för att 
förbättra förutsättningarna för en säker vård och omvårdnad för patienter och en säker 
arbetsmiljö för sjuksköterskor och annan ambulanspersonal.

Nyckelord: fetma, patient, ambulans, upplevelser, sjuksköterska, omvårdnad
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Bakgrund

Hälsopanoramat förändras ständigt bland befolkningen, både nationellt och internationellt har 

övervikt och fetma ökat. Ökade krav ställs på ambulanspersonal för att ge även denna 

patientgrupp god vård. Fetma och övervikt kan i en viss grad ge svåra sjukdomar och påverkan 

på befolkningens hälsa. Forskning (Guh et al., 2009; Wierzbowska-Drabik et al., 2013) visar att 

risken för cancersjukdomar, stroke, hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes kan spåras till en 

ohälsosam livsstil och övervikt. Dessa sjukdomstillstånd kan i sin tur leda till ökat behov av 

sjukvård med akuta insatser såsom ambulanssjukvård, vilket innebär att nya krav ställs på 

ambulansverksamheten. Bårar måste exempelvis tåla allt tyngre personer och personal måste få 

mer utrustning som är anpassad till tyngre patienter. I en fallbeskrivning av Reminiac et al., 

(2014) beskrivs hur en ordinarie ambulansbesättning på två personer blivit kallade till ett 

hjärtstillestånd hos en man med svår fetma. Då ambulanspersonalen lyfter ned personen från 

sängen för att utföra hjärt-lungräddning, lyfter de patienten i armarna och orsakar därmed 

frakturer som komplicerar efterförloppet. Författarna till artikeln menar att man med sådana 

komplikationer i åtanke, bör diskutera antalet personer i en ambulansbesättning. De väcker även 

tanken att det i länder med epidemisk fetma bör vara obligatoriskt att SOS-operatörer överväger 

Body Mass Index (BMI) vid nödsamtal. Detta för att kunna skicka iväg ett väl sammansatt team 

som kan hantera de svårigheter som tillkommer vid vård av patienter med fetma.

År 2012 var det 35 procent av befolkningen som led av övervikt, det vill säga hade ett BMI på 

över 25. 14 procent av befolkningen led av fetma, det vill säga ett BMI över 30 (WHO, 2012). 

Fetma beror på en ojämn energibalans över en längre tid. Det innebär att personer som får i sig 

för mycket energi genom den kost de äter jämfört med det energibehov kroppen har, går upp i 

vikt. Anledningar till viktuppgången i dagens samhälle anses bland annat vara en kombination av

stillasittande arbete, lättare transportmöjligheter och förändrad matkultur. Även låg 

utbildningsnivå och fattigdom tycks vara en bidragande faktor till ökande fetma (Lee, Harris & 

Lee, 2013). 

I media visas idag ständigt smala personer som framställs som den ideala människan och allt fler 

strävar efter att vara så smala som möjligt för att passa in i denna bild. Att då lida av övervikt 

eller fetma innebär inte bara fysiska problem och begränsningar, utan även psykiska 



påfrestningar. I en studie av Lewis et al. (2011), framkommer tre huvudområden som upplevdes 

som besvärande av personer med fetma. Det första var direkta påhopp, exempelvis 

förolämpningar på kommunala färdmedel. Det andra innebar praktiska problem i miljön, såsom 

att de inte fick plats i stolar. Det tredje problemet var indirekt, det vill säga att folk sneglade på 

vad de handlat i matvaruaffärer eller vad de åt på restauranger. Det var denna subtila 

stigmatisering som upplevdes som jobbigast hos deltagarna. Kombinationen av de direkta 

påhoppen, de praktiska problemen samt de indirekta åsikterna gjorde att deltagarna inte ville 

delta i hälsofrämjande aktiviteter. 

I kontakten med hälso- och sjukvårdspersonal kan patienter med fetma ibland känna sig illa 

bemötta. Thomas, Hyde, Karunaratne, Herbert och Komesaroff (2008) beskriver i sin studie att 

personer med fetma upplever att de har blivit förödmjukade av vårdpersonal på grund av sin vikt.

Nedsättande kommentarer hade upplevts från både sjuksköterskor, läkare, röntgenpersonal samt 

ambulanspersonal. Husläkaren var den endas som upplevdes som en positiv kontakt. Vid dessa 

besök diskuterades dock mest deras psykiska välmående, detta med anledning av att de själv ofta

tog upp att de kände sig nedstämda. Detta resulterade i att antidepressiva läkemedel skrevs ut 

istället för att åtgärder mot fetma vidtogs. En studie av Brown, Stride, Psarou, Brewins & 

Thompson (2007) visade att sjukvårdspersonal till viss del ansåg att patienterna själva orsakat sin

fetma genom personliga val av kosthållning och avsaknad av fysisk aktivitet. De ansåg också att 

det saknades viljestyrka hos patienterna.

Kring år 1890 påbörjades ambulansverksamheten i Sverige. Denna fokuserade mestadels på att 

förflytta patienten till sjukhuset och i stort sett ingen vård bedrevs under transport. Idag har 

utvecklingen gått framåt och det ställs stora krav på både utrustning och personal. Patientens 

vård kan nu påbörjas redan i ambulansen vilket skapar bättre förutsättningar till god och effektiv 

vård. Viktiga egenskaper hos dåtidens ambulanspersonal var starka ryggar och god förmåga att 

köra bil medan dagens ambulanspersonal dessutom förväntas kunna hantera både läkemedel och 

avancerad medicinskteknisk utrustning (Gårdelöv, 2009). Denna utrustning är standardiserad 

efter en normalviktig person vilket kan skapa svårigheter att använda den på patienter med annan

kroppsbyggnad (Cowley & Leggett, 2010). 



I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) § 2 slås det fast att alla i befolkningen har rätt 

till vård på lika villkor. En studie av Brown et al. (2005), visar att personer som lider av fetma 

har en ökad risk för komplikationer och död i samband med trauma. Detta gör det än viktigare att

se till att utrustning och rutiner är anpassade för att optimera även dessa patienters förutsättningar

för en god vård med bättre överlevnad som slutmål. Ur ett personal och arbetsmiljö perspektiv 

visar Sterud (2013) att mekaniska arbetsmoment som innefattar tunga lyft, vridningar av nacke 

och rygg samt framåtlutade arbetsställningar ökar risken för långtidssjukskrivningar bland 

personalen. Då arbetet inom prehospital sjukvård innehåller många av dessa moment menar 

Aasa, Barnekow-Bergkvist, Ängquist och Brulins (2005) att det finns stora behov av utbildning i 

lyftteknik samt utveckling av ergonomiska hjälpmedel för personal inom ambulanssjukvården. 

Det är vanligt att problem med nacke och ländrygg uppstår och prehospital personal har även en 

högre andel som går i förtidspension jämfört med Sveriges övriga befolkning (Sterud, Ekeborg &

Hem, 2006).

Rational

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att personer med fetma ökar i Sverige och att 

detta leder till nya utmaningar och hänsyn som måste tas i beaktande inom ambulanssjukvården. 

För att kunna ge en säker vård och omvårdnad till alla patienter i behov av ambulanssjukvård 

samt säkerställa att ambulanspersonal har förutsättningar att göra detta, är det viktigt att öka 

kunskapen om hur vården av personer med övervikt upplevs. Vår förhoppning är att denna studie

kommer att öka kunskapen inom området och därmed förbättra omvårdnaden av personer med 

fetma. Denna studie kan även bidra vid utveckling av befintlig utrustning och arbetsrutiner inom 

prehospital akutsjukvård.

Syfte

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med fetma 

inom ambulanssjukvård.

Metod

Design



Då syftet med studien var att beskriva hur de som vårdar patienter med fetma upplever detta, 

användes en kvalitativ ansats. Data samlades in med semi-strukturerade intervjuer som enligt 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 42) är ett bra sätt att få fram den enskildes perspektiv och 

upplevelse angående en händelse. 

Deltagare

Vid urval av deltagare till studien är det viktigt att intervjua personer som har information om det

som skall studeras för att undvika felaktiga resultat i studien (Holme & Kron Solvang, 1997, s. 

101). I denna studie valdes därför ett ändamålsenligt urval av sjuksköterskor som arbetar inom 

ambulanssjukvården. Inklusionskriterierna var att personen hade arbetat som sjuksköterska inom 

ambulanssjukvården i minst tre år samt hade vårdat patienter med fetma i sitt arbete. Då 

deltagarna inte förväntades komma ihåg exakt vad tidigare patienter haft för BMI så är det 

deltagarens egen uppfattning om fetma som används. Könsfördelningen var jämn och åldern 

varierade mellan 30 och 50 år. Deltagarna hade arbetat inom ambulanssjukvården mellan 4 och 

28 år och alla var specialistutbildade eller höll på att avsluta en specialistutbildning. Den 

vanligaste specialistutbildningen var ambulanssjukvård, men distriktssköterska förekom också. 

Två av deltagarna hade dubbla specialistutbildningar, både ambulanssjukvård samt intensivvård 

eller anestesisjukvård. Deltagarna i studien var vältaliga, motiverade till att delta i studien och 

lämnade mycket information. 

Procedur

Enhetscheferna på respektive station informerades brevledes (bilaga 1) om studiens syfte och 

urvalskriterierna för deltagande, därefter inhämtades deras tillåtelse att genomföra studien på 

dennes station. Efter medgivande ombads enhetscheferna informera sin personal om att studien 

skulle genomföras vid respektive station och därefter förmedla kontaktuppgifter till de i 

personalgruppen som uppfyllde kriterierna. En svårighet med kvalitativa studier är att samla in 

en lagom mängd data. Intervjuerna måste vara så pass innehållsrika att dataanalys kan ske 

samtidigt som en begränsning av insamlandet måste finnas för inte få för mycket material 

(Holme & Kron Solvang, 1997, s. 100).  Utifrån den kontaktinformation som förmedlades från 

enhetscheferna valde författarna därför ut 10 sjuksköterskor som tillfrågades om deltagande. 

Dessa sjuksköterskor valdes ut genom bekvämlighetsurval då författarna kände till 



sjuksköterskorna och valde deltagare som var lättpratade för att få mycket data. Sjuksköterskorna

kontaktades sedan via mail med ett informationsbrev angående studien (bilaga 2). Brevet 

innehöll information om studiens syfte samt om hur den kommer att utföras, en svarstalong och 

informationen om rätten att avbryta deltagandet i studien när som helst (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 87). De som önskade delta lämnade svarstalongen i ett igenklistrat kuvert på anvisad 

plats på stationen, vilket hämtades av författarna till studien. De som uppgett att de ville delta 

kontaktades via telefon för bekräftelse av detta samt för att bestämma tillfälle och plats för 

intervjun.

Datainsamling

Av de tio sjuksköterskor som tillfrågades om deltagande i studien valde en man och en kvinna att

avbryta deltagandet, således genomfördes intervjuer med åtta deltagare. Insamlingen av data 

genomfördes via individuella semi-strukturerade intervjuer med deltagarna. Platsen för intervjun 

bestämdes i samförstånd med deltagaren. Två intervjuer genomfördes på deltagarnas arbetsplats 

och övriga sex i deltagarnas hem. Kvale och Brinkmann (2009, s. 43) rekommenderar att en 

intervjuguide används för att säkerställa att samtalet rör sig kring syftet med studien. Således 

utvecklades en intervjuguide som användes vid alla intervjuer (bilaga 3). Intervjuerna spelades in

med bandspelare och transkriberades ordagrant efteråt. Då intervjuerna genomförts ansåg 

författarna att tillräcklig data fanns för analys och rekryterade inte fler deltagare.

Dataanalys

Insamlad data analyserades med en tematisk innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Detta innebär att forskaren både ser till helheten och delarna i texten. Genom att 

analysera fram teman och kategorier kan forskaren således hitta underliggande innehåll och 

därigenom få fram ett resultat ur intervjuerna. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att en 

tematisk innehållsanalys bör utföras steg för steg. I denna studie lästes all data igenom ett flertal 

gånger för att få en övergripande förståelse över innehållet. Därefter extraherades 

meningsbärande enheter som stämde med studiens syfte. Dessa enheter markerades sedan med 

siffror för att på ett lätt sätt kunna hitta tillbaka till var i intervjun enheten fanns. Därefter 

kondenserades enheterna, med detta menas att ord och uttryck som inte är relevanta för enhetens 

innebörd togs bort. Enheterna delades sedan upp i mindre kategorier utefter de likheter och 



skillnader som fanns i deras innehåll. Detta steg upprepades, vilket gjorde att dessa kategorier i 

sin tur slogs ihop till nya och bredare kategorier. Slutligen framkom ett tema, vilken är den 

underliggande meningen och löper som en röd tråd i de kategorier vi funnit (jfr. Graneheim & 

Lundman, 2004).

Etiska överväganden

Inför studien ansöktes om etiskt tillstånd av etiska gruppen på Institutionen för hälsovetenskap 

vid Luleå tekniska universitet. Att genomföra intervjuer innebär alltid en etisk risk där personen 

kan känna att denne blivit felciterad eller inte längre vill delta i studien (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 87). För att undvika denna risk bör alltid ett informerat samtycke inhämtas innan 

intervjuerna påbörjas. Det informerade samtycket innebär att intervjupersonen får skriftlig 

information angående studiens syfte, genomförande och rätten att avbryta sitt deltagande i 

studien även efter att samtycket skrivits under. Det ska också framgå att deltagandet är frivilligt 

(Polit & Beck, 2004, s. 151). Inför denna studie informerades intervjupersonerna om studiens 

syfte, genomförande och rätten att avbryta via brev innan samtycke till deltagande gavs. Innan 

intervjun påbörjades upprepades informationen åter, både skriftligt och muntligt. Deltagarna 

informerades även om att de kunde återuppleva minnen som väcker negativa känslor men även 

att de kunde komma att uppleva att de har kunskaper som kan leda till förbättringar både för dem

själva samt för vården av patienter. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att deltagarna även kan 

känna oro över att de har uttryckt en åsikt eller känsla som de upplever kan användas emot dem. 

Det är därför viktigt med informationen om att uppgifter behandlas konfidentiellt och att 

uppgifter som kan identifiera en person inte kommer att användas. Detta innebär att 

forskningsinformation inte ska delas med utomstående eller närstående till intervjupersonen utan 

att denne gett sitt medgivande (Polit & Beck, 2004, s. 150). All data och material till denna 

studie har förvarats på plats endast tillgänglig för handledare och författarna. De inspelade 

intervjuerna innehöll inte någon personlig information om deltagaren som intervjuades och de 

inspelade banden genomlyssnades endast av författarna till denna studie. I den färdiga uppsatsen 

kommer inga uppgifter som kan ledas till enskild individ att presenteras.

Resultat



I resultatet framkom ett tema; Att förutsättningarna för god vård och omvårdnad är sämre och 

innebär en ökad risk för skador samt fyra kategorier; Hinder vid förflyttning av patienter, brister i

utrustning, svårigheter vid bemötande samt oro att skadas och att skadas (Tabell 1). Resultatet 

presenteras nedan i löpande text samt citat från intervjuerna.

Tabell 1 Översikt av tema (n=1) och kategorier (n=4).

Tema Kategori
Hinder vid förflyttning av patienter

Sämre förutsättning för god vård och 

omvårdnad samt ökad risk för skador

Brister i utrustning

Svårigheter vid bedömning och bemötande

Oro att skada och att skadas

Tema: Sämre förutsättning för god vård och omvårdnad samt ökad risk för skador

Hinder vid förflyttning av patienter

Sjuksköterskorna i ambulanssjukvården beskrev att när de vid ankomst till patienten såg att 

denne led av fetma tänkte på hur de skulle få upp patienten på båren samt hur de därefter skulle 

klara av att förflytta patienten till ambulansen. Problemen beskrevs ofta bero på att det var svårt 

att kunna få ett bra grepp om patienten samt att lyft- och bärhjälpmedel inte är anpassade till 

patienter med fetma. Bår och transportstol upplevdes ofta för smala, även om de anpassats för 

patientens tyngd. Detta innebar stora svårigheter vid förflyttning från golv till bår, även i de fall 

då patienten egentligen inte var skadad, utan endast hade fallit och inte kunnat ta sig upp. I de 

fall de försökte använda hjälpmedel beskrev sjuksköterskorna att de ändå upplevde att det inte 

gick att få upp patienten utan assistans av andra på grund av patientens vikt.

Sen lyft, ja vad har vi för lyftgrejer, vi har ju lyftselar….som man kan hänga på sina axlar då, o 

det är klart, de är ju bättre, men det är alldeles för, alldeles för tungt ändå, på två personer o 

bära en riktigt tung patient. 



Patientens boendesituation beskrevs i hög grad påverka vid förflyttning av patienten till bår och 

ambulans. Att patienten bodde flera trappor upp utan hiss ansågs vara försvårande och fysiskt 

påfrestande för sjuksköterskorna. Även trånga utrymmen hos patienten som omöjliggjorde 

användandet av förflyttningsutrustning beskrevs som försvårande vid förflyttning. De trånga 

miljöerna beskrevs omöjliggöra ett bra ergonomiskt arbete och sjuksköterskorna beskrev att de 

ofta fick flytta runt möbler för att kunna arbeta med patienten.

Sen kan man ju alltid tänka att de patienten borde bo på bottenplan. Eller i ett hus med hiss. Det 

hade underlättat vid förflyttning.

Så var det ju trångt… så man kunde ju inte skaklarna på båren användas fullt ut heller.

Lösningen som många såg var att ringa efter assistans, antingen genom att ytterligare en 

ambulansbesättning kom till platsen eller genom att få hjälp av räddningstjänst att bära ut 

patienten till ambulansen. En deltagare uppgav att det låg en viss prestige i att orka bära 

patienterna själv, men de övriga i studien ansåg att det var helt i sin ordning att tillkalla hjälp. 

Många efterlyste även lyfthjälpmedel i form av en lift eller liknande för att kunna lyfta in 

patienten i bilen på ett säkert sätt. Detta ansåg man skulle spara både på sjuksköterskornas 

fysiska hälsa samt spara på de resurser som finns tillgängliga då man kan utföra förflyttningen av

patienten på egen hand.

Sjuksköterskorna i ambulanssjukvården beskrev att det underlättade när de kände till patienten 

sedan tidigare och att denne led av fetma. Om patienten var okänd för dem kunde det vara av 

intresse att redan vid utlarmning få information om patientens vikt för att underlätta vid 

planering av omhändertagandet av patienten och tillkalla assistans i ett tidigt skede. Att patienten

i viss mån kunde hjälpa till själv underlättade också vid förflyttning. Detta beskrevs vara 

avgörande för om de skulle kunna förflytta patienten själv eller om de behövde ringa efter 

assistans. Att inte kunna bära ned patienten till ambulansen direkt, utan att behöva vänta på 

assistans bidrog till frustration, speciellt i de fall då patienten var allvarligt sjukt och personalen 

ansåg att de behövde komma iväg fort till sjukhus. En sjuksköterska sa: ”Alltså, tidsförlusten blir

ju stor på grund av att man inte får ut dem i bilen.”



Brister i utrustning

Sjuksköterskorna i ambulanssjukvården beskrev att utrustningen inte var anpassad till patientens 

storlek. Detta gällde all utrustning det vill säga medicinsk teknisk utrustning, bär- och 

fixationsutrustning. Detta upplevdes försämra möjligheten till bästa möjliga vård av patienter 

med fetma. Utrustningen beskrevs vara för liten till patienter med större kroppar än 

normalviktiga. Sjuksköterskorna menade att detta ofta resulterade i att de fick improvisera och 

använda den utrustningen på andra sätt än vad som är tänkt. Detta i sin tur resulterade i en oro för

felvärden vid exempelvis mätning av patientens blodtryck. Inte heller utrustningen som krävdes 

för direkt livräddande åtgärder ansågs vara anpassad för patienter med fetma.

Sen är det ju det här också att det är problem att det går inte att mäta blodtryck, manschetterna 

passar inte, det blir ju felvärde, det går ju knappt att få på manschetterna så att det blir liksom… 

rätt och riktigt.

Och det blev för lång yta mellan deffplattorna, för han hade så otroligt stor bål eller vad jag ska 

säga. Då fick man sätta en platta i ryggen för att det skulle bli bäst liksom. Och då … bara att få 

upp han så att han liksom i det läge [sittande för att kunna fästa defibrillerings elektroder 

korrekt], det var ju lite klurigt. 

Sjuksköterskorna beskrev att de även i traumasammanhang upplevde att utrustningen var för 

liten och att omhändertagandet av patienter med fetma kunde försämras i förhållande till 

normalviktiga personer. Många beskrev att nackkragen var svår att få på, då sjuksköterskorna 

upplevde att patienter med fetma kan ha kort nacke. Vidare uppgavs att spineboarden var för 

smal för patienter med fetma. Patientens tyngd och storlek gjorde det också svårt att få ut 

patienten ur exempelvis en bil. Detta i sin tur ledde till längre vårdtider på plats innan avtransport

till sjukhus.

Spineboarden håller ju inte, nackkrage passar inte.. jag vet inte hur man ska göra.

Två sjuksköterskor i studien uppgav dock att de inte tyckte att de upplevt problem med 

utrustningen, utan ansåg att denna var tillräckligt anpassad för vård av patienter med fetma.



Svårigheter vid bedömning och bemötande

Sjuksköterskorna i ambulanssjukvården beskrev att de upplevde sig ha svårigheter att bedöma 

sjukdomstillstånd hos patienter med fetma vilket kunde leda till att vården blev sämre. De 

beskrev sig ha svårigheter att se skillnad på det akuta och nytillkomna jämfört med patientens 

normala hälsotillstånd. Det i sin tur gjorde att tiden till sjukhus förlängdes då en mer omfattande 

undersökning krävdes.

... en grav dyspne hos en normalviktig patient kanske är ett habitual tillstånd hos en överviktig. 

Just på grund av det är ett så pass högt tryck över luftvägarna. 

Svårigheter i att bedöma och finna strukturer i kroppen såsom blodkärl beskrevs leda till att 

vårdmoment tog längre tid. Insättande av perifer venkateter var ett moment, liksom hjärt- och 

lungräddning och intubering av luftvägar. Orsakerna beskrevs vara en ovana att arbeta med 

patienter med fetma samt att den stora andel fettmassa patienterna hade gjorde det svårt att fästa 

till exempel defibrillerings elektroder korrekt. Även det begränsade vårdutrymmet i ambulansen 

skapade problem för utförandet av en korrekt vård av patienten.

Han fick ju helt enkelt inte plats och man kunde ju inte bedriva vården som det var tänkt 

Ett gott bemötande av patienter beskrevs av alla sjuksköterskor som viktigt. De beskrev att 

patienter med fetma skulle bemötas på ett bra och likvärdigt sätt som alla andra patienter. De 

eventuella åsikterna om patientens storlek rörde sig mer om hur personerna kunnat bli så stora än

om att det fanns förutfattade meningar om deras levnadsvanor. Diskussionen fördes aldrig 

framför patienten utan hölls mellan personalen på hemväg från sjukhuset. Många nämnde att det 

tyckte att det var viktigt att försöka värna om patientens värdighet och att försöka göra 

förflyttningar så smidigt som möjligt, även i de fall då räddningstjänsten behövde tillkallas för att

hjälpa till. Flertalet tyckte att det var kränkande för patienten om grannar stod och tittade på eller 

om personalen var tvungen att hitta alternativa lösningar, såsom till exempel spännband, för att 

kunna spänna fast patienten på båren. Några upplevde att personalen på akutmottagningen ibland

kunde ha en dålig inställning till patienter med fetma vilket visades genom suckar och brist på 

respekt.



De, de är ju besvärligare o tyngre, men man måste ändå göra det på ett fint sätt mot patienten. 

Man får inte sucka o stöna, att man tycker det är bedrövligt o jobbigt… 

Oro att skada och att skadas

Sjuksköterskorna inom ambulanssjukvård beskrev att de kände oro för säkerheten i samband 

med vården av patienter med fetma. Små bilar och för liten utrustning bidrog till svårighet i 

vården, men även till säkerhetsbrister för både patient och personal. Bland annat uppgavs de 

stora svårigheterna att få patienten att sitta fast säkert i båren, som ett hinder att kunna garantera 

säkerheten vid eventuella trafikolyckor eller vid i- och urlastning. Vid påtalande av dessa brister 

upplevde sjuksköterskorna att de inte fick gehör hos verksamhetsansvariga, utan att de fick 

åsidosätta och ignorera vissa regler vad gällande maximal vikt i ambulansen och säkerhet för att 

kunna genomföra transporten.

Jag har pratat med kollegor där de inte ens har kunnat spänna fast korrekt i båren, och de blir ju

liksom livsfarligt för patienten men även dig som vårdare bak om du har en patient som inte är 

fastspänd. Och krockar du, det blir ju katastrof. 

O egentligen kommer ingenting o ske förrän man kör av vägen eller man krockar o alla delar 

flyg lös o kanske slår sönder o samman o kanske till och med slår ihjäl både patient och 

personal. 

En tydlig skillnad beskrevs finnas mellan de olika modeller av ambulanser som användes. Bilar 

med större vårdutrymme upplevdes säkrare för både patient och personal då vården och 

möjligheten till en säkrare vårdmiljö förbättrades. I de nya, större ambulanserna fanns också 

möjlighet att ha till exempel övervakningsutrustning fastsatt i godkända fästen. Detta upplevdes 

tidigare som en stor säkerhetsrisk i äldre bilar. Vidare oroade sig sjuksköterskorna för skador i 

samband med själva förflyttningen. De hade svårt att få grepp om patienten och de vägde 

mycket, vilket innebar en dålig arbetsställning med risk för skador vid lyft. Många nämnde 

rädsla för ryggbesvär som främsta skaderisk.

Man tänker ju mycket på.. ja man ska ju jobba ett tag och man har ju bara en rygg så man vill ju 

ogärna ha sönder den. 



Även oro för att råka skada patienten uttrycktes. Svårigheterna att lyfta patienterna ledde ofta till 

att sjuksköterskorna fick hitta på egna lösningar som kunde upplevas som mindre bra för 

patienten, men sågs som enda alternativ. I samband med detta äventyrades patientsäkerheten och 

ledde till en ökad risk för skador även hos dem själva. En sjuksköterska sa: “ Känns inte roligt 

att man råkar åsamka en skada när man försöker hjälpa någon [patienten]”. 

Sjuksköterskorna efterfrågade mer hjälpmedel vid tunga lyft för att minska risken för skador på 

rygg och handleder. De uppgav också att egen träning var viktigt, men att det i de här fallen med 

så tunga patienter var omöjligt att klara av att förflytta patienten själv utan att riskera skador, 

oavsett hur mycket de tränade.

Diskussion

Resultatdiskussion

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med fetma 

inom ambulanssjukvård. I resultatet framkom fyra kategorier; hinder vid förflyttning av 

patienter, brister i utrustningen ökar risk för sämre vård och omvårdnad, svårigheter vid 

bedömning och bemötande, oro att skada och att skadas som tillsammans bildade ett tema; att 

förutsättningarna för god vård och omvårdnad är sämre och innebär en ökad risk för skador.

I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde problem med att förflytta patienter med fetma

utan assistans från andra. Detta berodde på en kombination av att inte kunna få ett bra grepp 

kring patientens kropp, att vikten blev för tung samt att bärutrustningen var dåligt anpassad. 

Lösningen på detta var att i många fall tillkalla ytterligare en ambulans alternativt 

räddningstjänst för lyfthjälp. Eitzen och Byard (2013) beskriver att mer personal visserligen 

minskar risken att orsaka skada på patient och vårdutövare men att den aldrig helt kan 

elimineras. Lösningen till problemet att förflytta patienter låg istället i att låta arbetsgivaren ta 

sitt ansvar genom forskning och införanden av ny utrustning för lyfthjälp. Vidare skriver Eitzen 

och Byard (2013) att ambulanspersonal i Australien använder sig av speciella ambulanser för 

transport av patienter med kraftig övervikt eller fetma. Dessa är utrustade med en typ av 

luftmadrass som fungerar som en svävare genom tillkoppling av en luftpump. Med denna 



luftmadrass kan patienten förflyttas till ambulansen utan att vare sig patient eller personal 

behöver utsätta sig för de risker ett lyft innebär. I vår studies resultat framkom att 

sjuksköterskorna i ambulansverksamhet önskade en automatisk bårlyft för att få in patienten i 

ambulansen. Ingen av deltagarna sade något om en önskan av liknande utrustning som 

Australiens ambulanspersonal hade tillgång till. Detta får man förmoda grundar sig i en 

okunskap om tillgängliga hjälpmedel. Enligt Nelson och Baptiste (2004) är majoriteten av den 

lyftteknik som används av vårdpersonal idag nästan helt utan vetenskaplig förankring. Istället för

att använda sig av den forskning som finns inom området används personalens personliga 

erfarenheter och åsikter om vad som är rätt teknik vid förflyttning av patienter. Twaij, Sodergren,

Pucher, Batrick och Purkayastha (2013) beskriver att lösningen att tillkalla extra personal för 

lyftassistans ökar den tid det tar för patienten att få definitiv vård på sjukhus samt är 

resurskrävande. Detta framkom även i vår studies resultat och sjuksköterskorna beskrev att 

tidsförlusten då de blev tvungna att vänta på assistans var den största anledningen till skillnaden 

på vården mellan normalviktiga och patienter med fetma. Twaij et al. (2013) menar att om man 

utbildar och utrustar personal med bättre hjälpmedel så skulle det bidra till en effektivare och 

säkrare vård för patienter med fetma samt vara mer resurseffektivt.

Resultatet i denna studie visade att sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården upplevde att det 

underlättade om patienten hjälpte till själv under förflyttningen samt att boendesituationen kunde

påverka hur svår förflyttningen till ambulans skulle bli. Några av de faktorer som påverkade 

boendesituationen var hur det var möblerat samt hur tillgången till hiss eller trappor var. Hignett 

och Griffiths (2009) bekräftar att patientens förmåga att själv hjälpa till samt boendesituationen 

har stor betydelse för hur bra en manuell förflyttning av en patient med fetma utförs. Utöver 

patientens möjlighet att samarbeta och boendesituationen, såg man också i ovanstående studie att

personalens lyftutrustning, vårdutrymmet i ambulansen samt kommunikation mellan personal var

viktiga delar i att kunna genomföra en bra förflyttning från boendet till sjukhuset. För att 

patienten ska känna sig delaktig i sin vård skriver Poljak, Tveith och Ragneskog (2006) att 

sjuksköterskan måste se patienten som en helhet där både fysiska och psykiska aspekter 

tillsammans bidrar till hälsa. Genom att informera patienten om situationen och skapa en bra 

kommunikation kan man på så vis minska svårigheter i de moment som måste utföras 

prehospitalt.



Resultatet i denna studie visade att sjuksköterskor i ambulanssjukvården upplevde att vården av 

patienter med fetma var svårare i jämförelse med vården av normalviktiga. Ett exempel på detta 

var problem vid immobilisering och svårigheter att utföra intubering av luftvägar. Denna 

uppfattning stöds av Drake et al. (2008) som skriver i sin studie att vårdpersonal i allmänhet 

anser att anpassad utrustning är nödvändig och måste finnas tillgänglig för att kunna utföra en 

korrekt vård. Även Almgren och Göthesson (2009) beskriver att medicinteknisk utrustning är en 

viktig del i den moderna ambulanssjukvården då den ger stöd för bedömningar och behandlingar.

Brister i att kunna använda denna utrustning korrekt bidrar till försämrad vård för patienter med 

sådan övervikt att det hindrar korrekt handhavande.

Enligt denna studies resultat kunde transport till sjukhus bli fördröjd, eftersom det var svårt att, 

på grund av den förändrade anatomin hos patienter med fetma, avgöra dennes habitual tillstånd i 

förhållande till det akuta som skett. Grant och Newcombe (2004) pekar på flera anledningar till 

att det är svårare att bedöma patienter med fetma. Bland annat är det svårare att positionera 

patienten i ett bra läge vid undersökning och att ökad fettmassa försämrar bland annat 

spänningen i EKG och kan även leda till opålitliga saturationsvärden. Enligt studien så har 

tillverkare av material till övervakningsutrustning försökt anpassa blodtryckmanschetter för 

patienten med fetma genom att göra dem längre. I samband med detta har de även blivit bredare, 

vilket förhindrade manschetten att appliceras på rätt sätt. Detta resulterade i att man såg en ökad 

användning av mer avancerad utrustning hos denna patientgrupp som exempelvis övervakning 

av arteriellt blodtryck. Även Singh, Arthur, Worster, Iacobellis och Sharma (2007) styrker att 

sjuksköterskor inom akutsjukvård upplever svårigheter i att undersöka och utföra mätning av 

vitala parametrar som exempelvis blodtryck och insättning av perifer venkateter. Dock var det 

två sjuksköterskor i vår studie som inte tyckte att de haft några problem med utrustningen. De 

upplevde att de fått adekvata värden på vitala parametrar samt att de kunnat vårda patienten på 

samma sätt som en normalviktig patient. Detta kan ha berott på att patienten inte hade samma 

grad av fetma som de andra patienterna som övriga sjuksköterskor pratat om. Alternativt hade 

patienterna en annan fettfördelning på kroppen vilket gjorde att utrustningen kunde användas 

korrekt.



Sjuksköterskorna i ambulanssjukvård uppgav även svårigheter med att hålla fri luftväg samt att 

hitta lämpliga kärl för venaccess. Grant och Newcombe (2004) visar att centrala venösa infarter 

är vanligare hos patienter med fetma på grund av svårigheter att upprätta venaccess genom 

perifera kärl. Författarna tror att man som sjuksköterska inom ambulanssjukvård oftast arbetar i 

själva ambulansen vid nålsättning, vilket kan försvåra upprättandet av venaccess i jämförelse 

med att arbeta under optimala miljöer på ett sjukhus. I vår studie uppgav sjuksköterskorna att 

vårdutrymmet i ambulansen var en bidragande orsak till svårigheterna med nålsättning. De 

uppgav att patientens storlek gjorde att det blev trångt i bilarna och att det därmed inte gick att få

patienten i en optimal ställning inför det ingrepp som skulle utföras. Detta stämmer med studien 

av Hignett och Griffiths (2009) som skriver att ambulansens storlek kan vara ett hinder i vården 

av patienter med fetma på grund av det minskade utrymmet personalen har att arbeta i. Detta 

hindrar inte bara utförandet av medicinska åtgärder utan påverkar även möjligheten att använda 

medicinteknisk utrustning och förflyttningshjälpmedel. Lösningen på detta skulle kunna vara att 

alltid ha tillgång till ambulanser av större bilmodell. Större bilmodeller skulle dock bidra till 

ökade kostnader och ökad miljöpåverkan då större fordon i regel är dyrare i drift och underhåll. 

Till detta måste personalen inom ambulanssjukvård få korrekt körkortsbehörighet samt 

utbildning i hur dessa fordon framförs på ett korrekt och säkert vis. Större ambulanser resulterar i

längre avstånd mellan personal, patient och utrustning vilket sätter större krav på sjuksköterskans

förmåga att kunna röra sig i vårdutrymmet. Studier (Maguire et al., 2005; Proudfoot, 2005) visar 

att säkerhetsbälte hindrar sjuksköterskan från att utföra vården på grund av svårigheter att röra 

sig. Det är oklart i vilken utsträckning sjuksköterskor inom ambulanssjukvård använder bilbälte 

men en studie av Clawson, Marti, Cady och Maio (1997) indikerar på att den inte är hög. Således

kan större ambulanser medföra ökade risker för sjuksköterskor i ambulanssjukvård då det kan 

innebära ytterligare längre avstånd inuti vårdutrymmet. Idag finns det inga krav i Sverige på 

speciella utbildningar vid framförande av utryckningsfordon, det är upp till varje arbetsgivare att 

själv se till att utbildning för utryckningskörning genomförs. Det finns nationell samordning eller

lagar för vad denna utbildning bör innehålla. I praktiken räcker det med att inneha körkort med 

rätt behörighet för att kunna bryta mot samtliga trafikregler under denna typ av körning (Engle, 

2006). Man kan tänka att ovana och stressade förare ökar risken för olyckor och detta ökar 

behovet av god säkerhet genom användning av bilbälte i vårdutrymmet.



I resultatet framkom det att de främsta anledningarna till att vården upplevdes bli sämre var av 

praktisk natur. Ingen i studien upplevde att ambulanspersonalen bemötte patienten på ett dåligt 

eller nedvärderande sätt. Alla betonade vikten av att alla ska ha lika vård och bemötas med 

respekt. Ett fåtal tyckte att patienter hade bemötts respektlöst av personal på akutmottagning vid 

överlämning. I Thomas et al. (2008) studie framkom att även om sjuksköterskan i 

ambulanssjukvården inte själv ansåg sig bemöta patienten på ett dåligt sätt så kunde patienten 

ändå uppleva förnedring vid utförandet av vården eller känna sig som en börda för sjukvården. 

Detta styrker även Colwell, Pons och Pi (2003) som genomförde en granskning om klagomål 

angående ambulanssjukvården i USA. Där visade resultatet att 27 % av klagomålen handlade om

dåligt uppförande från ambulanspersonalen. Enligt HSL (SFS 1982:763) § 2 ska vården bedrivas 

med värdighet för den enskilda människan vilket innebär att det är av största vikt att 

sjuksköterska inom ambulanssjukvård och övrig hälso- och sjukvårdspersonal uppträder 

professionellt för att på så vis minimera risken att patienten upplever negativa känslor såsom 

förnedring. Sjuksköterskan bör, enligt författarna, ha en god kommunikation med den drabbade 

och vid minsta tecken på att patienten känner sig förnedrad ta tag i detta och informera om 

motsatsen. Elmqvist (2009) beskriver att om sjuksköterskan förstår att mänsklig närvaro och god 

kommunikation kan göra minst lika stor nytta som läkemedel kan man motverka negativa 

känslor hos patienten.

I denna studies resultat framkom att sjuksköterskorna i ambulanssjukvården kände oro för 

patientens och sin egen säkerhet under det prehospitala omhändertagandet, särskilt i samband 

med förflyttning och transport av patient. Muir och Archer-Heese (2009) uppger att största 

skaderisken hos personal föreligger vid lyft och då sjuksköterskor sträcker sig över patienten för 

att nå till exempel en arm. Detta leder till stor belastning på ryggraden, vilket kan orsaka 

ryggskador. Enligt Aasa och Wiitavaara (2009) är en stor del av bärutrustningen anpassad till 

mäns dimensioner vilket framförallt ökar risken för kvinnliga sjuksköterskor i ambulanssjukvård.

Det medför att man vid utformningen av ambulansen måste ta större hänsyn till hur utrustning 

placeras och utformas samt se över möjligheten att röra sig kring patienten. Resultatet i denna 

studie visar att fler ergonomiska lyfthjälpmedel skulle behövas, till exempel i form av lyftbälten, 

så att greppet runt patienten förbättras och personalens oro över att skada eller skadas minskar. 



För att undvika skador och hålla längre i yrket uppgav sjuksköterskorna i denna studie att de 

regelbundet utförde fysisk träning. De menade dock att hur mycket de än tränade så fanns det 

ändå en skaderisk när de hanterade patienter med fetma. Arbetsgivaren till dessa sjuksköterskor 

ställer fysiska krav på sina anställda vilket man varje år kontrollerar med konditions- och 

styrkeprov. Om kraven inte uppfylls på dessa prov får sjuksköterskan göra om proven efter en 

viss tidsperiod och vid flera misslyckade prov blir sjuksköterskan omplacerad att arbeta utanför 

ambulanssjukvården. Trots att arbetsgivaren ställer dessa krav på de anställda så finns ingen 

arbetstid avsatt för fysisk träning. Inte heller träningsprogram tillhandahålls så länge 

sjuksköterskan inte misslyckas med de fysiska testerna. Studier (Eitzen & Byard, 2013; Twaij et 

al. 2013) visar att arbetsgivaren bör utbilda och även utrusta personalen för tunga lyft inom 

ambulanssjukvården. Utöver detta bör arbetsgivaren, enligt författarna, även tillgodose behovet 

av fysisk träning samt avsätta betald arbetstid för detta. Detta styrker även Aasa och Wiitavaara 

(2009) som skriver att kombinationen av fysisk träning och bra hjälpmedel är viktiga 

förutsättningar för att minska arbetsmiljöriskerna för personal inom ambulanssjukvård.

Resultatet i studien visade att sjuksköterskor upplevde säkerhetsrisker vid själva transporten i 

ambulansen med lös utrustning och dåligt fastspända patienter. Vid en olycka riskerar lös 

utrustning flyga runt och orsaka skador eller till och med dödsfall. Cowley och Leggett (2010) 

skriver att ambulansverksamhet och räddningstjänst ofta har utarbetade rutiner kring förflyttning 

av patienter med fetma. Detta tycks behöva utvecklas då sjuksköterskorna i vår studie uttryckte 

frustration över att de säkerhetsrisker de påpekat till verksamheten inte på något sätt åtgärdades. 

Alternativt bör arbetsgivaren säkerställa att utarbetade arbetsrutiner når ut till berörd personal.

Metoddiskussion

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med fetma 

inom ambulanssjukvård. Studien genomfördes med en kvalitativ studiedesign. Enligt Kvale och 

Brinkman (2009 s. 17) fokuserar detta på att försöka förstå intervjupersonens synvinkel på 

världen samt finna den underliggande meningen i deras erfarenheter. Eftersom författarnas mål 

var att beskriva sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter med fetma passade denna 

metod bra till studien.



Graneheim och Lundman (2004) skriver att författaren bör se över studiens överförbarhet, 

trovärdighet och pålitlighet för att säkerställa en studies kvalitet. Polit och Beck (2007, s. 539) 

beskriver överförbarheten som en studies förmåga att användas i andra sammanhang. För att 

uppnå detta är det viktigt att studien är väl beskriven i genomförande och analysering. Vi anser 

att vår studie uppnår detta. Intervjuerna genomfördes vid totalt tre olika stationer för att undvika 

lokala företeelser. Dock tillhörde alla tre av dessa stationer samma landsting vilket gjorde att 

samma riktlinjer och utrustning användes. Att få en bättre spridning över hela landet hade 

möjligen kunnat påverka resultatet. 

Vid analysen av studiens data användes en tematisk innehållsanalys. Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver att denna metod fokuserar på både det manifesta och latenta innehållet i data. 

Den manifesta delen består av det som texten faktiskt säger medan det latenta fokuserar på det 

underliggande. Den manifesta datan bearbetas sedan och presenteras med hjälp av kategorier och

den latenta datan syns istället i temat. Negativa aspekter som kan påverka trovärdigheten med 

denna analysmetod är att författarna själv kan ha personliga erfarenheter eller uppfattningar om 

ämnet som sedan påverkar både inhämtningen och analysen av data. Då båda författarna till 

denna studie arbetar/arbetat tillsammans med deltagarna upplevdes det ibland som svårt att hålla 

studiens syfte i fokus under de intervjuer som genomfördes. Den intervjuguide som utformats var

då till stor hjälp. Polit och Beck (2007, s.87) påpekar dock att denna slags erfarenhet även kan 

vara till fördel då en viss förståelse för deltagarna finns. Vidare beskriver Polit och Beck (2007, 

s.539-540) att trovärdighet handlar om bedömning av data och att författarna alltid måste sträva 

efter att komma så nära sanningen som möjligt. Denna strävan hölls genom nära kontakt med vår

handledare och genom seminarium där även andra granskade och diskuterade analysprocessen.

Pålitlighet är enligt Polit och Beck (2007, s. 539) en studies förmåga att kunna genomföras en 

gång till med samma förutsättningar och ändå få lika resultat. För att erhålla en hög pålitlighet i 

denna studie användes en intervjuguide. Denna skulle fungera som en mall vid samtliga 

intervjuer och försäkra att inte relevanta frågor missades. Om endast en av författarna genomfört 

alla intervjuer eller om alla intervjuer utförts gemensamt finns risk för intervjuarbias som kan 

påverka resultatet (Kvale & Brinkman, 2009, s. 126). Därför genomförde författarna intervjuerna

var för sig vid de olika stationerna. Detta kan dock innebära att vissa variationer i intervjuerna 



kan ha uppstått. Intervjuguiden som användes vid alla intervjuer säkerställde dock att intervjun 

ändå höll sig inom fastställda ramar så att alla intervjuer rörde sig kring samma ämnen. Då ingen 

av författarna har någon direkt erfarenhet av att genomföra kvalitativa intervjuer kunde det också

ha upplevts som en trygghet om man genomförde dessa tillsammans. Intervjuerna genomfördes 

utanför arbetstid vid en plats som deltagaren bestämde för att undvika störande moment och få 

en avslappnad miljö. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 181) är den optimala intervjupersonen samarbetsvillig, 

vältalig och kunnig. Författarna hade möjligheten att utifrån den förmedlade 

kontaktinformationen välja personer som vi trodde uppfyllde dessa kriterier. Detta ledde till 

intervjuer med mycket data och dessutom kunde en jämn fördelning mellan kön och geografisk 

lokalisation eftersträvas. I och med detta hoppades författarna kunna undvika lokala fenomen 

samt utröna om upplevelserna varierade hos manliga och kvinnliga sjuksköterskor i ambulans. 

Nackdelen med detta urval kan vara att viss information som personer som inte är lika vältaliga 

missas och kan påverka på resultatet (Holme & Krohn Solvang, 1997, s. 183). Av de tio 

tillfrågade intervjupersonerna önskade nio att delta i studien och en avböjde. När väl intervjuerna

påbörjats valde en person att avbryta deltagande i studien. Således genomfördes totalt åtta 

intervjuer med fyra män och fyra kvinnor. Holme och Krohn Solvang (1997 s. 100) beskriver att 

mängden data kräver en fin balans. Det är viktigt att tillräcklig mängd data samlas in för att svara

på studiens syfte samtidigt som en för stor mängd data kan ställa till problem genom att det blir 

för svårt att hantera. Författarna upplevde att mängden data var tillräcklig och valde därför att 

inte rekrytera ytterligare deltagare. Om författarna inte hade gjort ett bekvämlighetsurval är det 

möjligt att resultatet påverkats. Holme och Kron Solvang (1997 s. 183) skriver att 

bekvämlighetsurvalet riskerar att resultera i att deltagarna inte nödvändigtvis är representativa. 

Författarna anser dock att deltagarna i denna studie väl representerade sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvård samt var väl förtrogna med det studien ämnade beskriva.

Författarna till studien önskade också ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män i studien, 

då vi tänkte att det kanske fanns skillnader i upplevelsen av att vårda patienter med fetma. 

Deltagarnas upplevelser av vård och transport var dock likartade oavsett kön. En manlig 



deltagare ansåg att det fanns prestige i att inte behöva assistans, denna känsla verkade dock inte 

vara dominerande då de andra deltagarna ansåg att bärhjälp måste tillkallas.

Konklusion

I och med att övervikt och fetma ökar i samhället får sjuksköterskor i ambulans också oftare 

vårda dessa patienter prehospitalt. I denna studies resultat framkom att sjuksköterskor i 

ambulanssjukvård upplever brister i möjligheter till förflyttning, i vården, i utrustningen samt ur 

säkerhetssynpunkt. Även att skada eller skadas oroar sjuksköterskor i ambulans. Utrustning och 

vårdutrymme i ambulans bör ses över och anpassas både till patienter och sjuksköterskornas 

arbetsmiljö. Särskilt lyfthjälpmedel, till exempel bårliftar, efterfrågades av sjuksköterskorna i 

studien. Sjuksköterskor inom ambulanssjukvård bör även få utbildning i korrekt evidensbaserad 

lyftteknik för att undvika skador och de bör också få mer möjligheter till träning och 

träningsprogram. Vidare bör ambulansverksamheten ta till sig de säkerhetsbrister sjuksköterskor 

påpekar i samband med transport av patienter och utveckla bättre rutiner och åtgärder för detta. 

Slutsats är att fortsatt forskning behövs för att utveckla utrustning och rutiner för att förbättra 

förutsättningarna för en säker vård och omvårdnad för patienter och en säker arbetsmiljö för 

sjuksköterskor och annan ambulanspersonal. 

Referenser

Aasa, U., Barnekow-Bergkvist, M., Ängquist, K-A., & Brulin, C. (2005). Relationship

between work-related factors and disorders in the neck-shoulder and low-back

region among female and male ambulance personnel. Journal of Occupational

Health, 47, 481-489.

Aasa, U., & Wiitavaara, B. (2009). Personalens hälsa och arbetsmiljö. I B.-O. Suserud & L. 

Svensson (Red.), Prehospital akutsjukvård (s. 33-38). Stockholm: Liber.



Almgren, M., & Göthesson, M. (2009). Prehospital medicinteknisk utrustning. I B.-O. Suserud &

L. Svensson (Red.), Prehospital akutsjukvård (s. 185-196). Stockholm: Liber. 

Brown, C.V.R., Neville, A.L., Rhee, P., Salim, A., Velmahos, G. C., & Demetriades, D. (2005). 

The impact of obesity on the outcomes of 1,153 critically injured blunt trauma patients. The 

Journal of TRAUMA Injury, Infection, and Critical Care, 59:5, 1048-1051.

Brown, I., Stride, C., Psarou, A., Brewins, L., & Thompson, J. (2007). Management of obesity in

primary care: nurses' practices, beliefs and attitudes. Journal of Advanced Nursing, 59(4), 329-

341. Doi:10.1111/j.1365-2648.2007.04297.x.

Clawson, J. J., Martin, R. L., Cady, G.A., & Maio, R. F. (1997). The

Wake Effect: Emergency Vehicle-Related Collisions. Prehospital and Disaster Medicine,

12(4), 274-277.

Colwell, C. B., Pons, P. T., & Pi, R. (2003). Complaints against an EMS System. The Journal of 

Emergency Medicine, 25(4), 403-408.

Cowely, S. P., & Legget, S. (2010). Manual handling risks associated with the care, treatment 

and transportation of bariatric patients and clients in Australia. International Journal of Nursing 

& Practice, 1, 262-267.

Drake, D., Baker, G., Engelke, M., McAuliffe, M., Pokorny, M., Swanson, M., & Rose, M. 

(2008). Challenges in caring for the morbidly obese: Differences by practice setting. Southern 

Online Journal of Nursing Research, 8(3). 

Eitzen, D., & Byard, R. (2013). The handling of bariatric bodies. Journal of Forensic and Legal 

Medicine, 20, 57-59. 

Elmqvist, C. (2009). Väntan på skadeplats. I B.-O. Suserud & L. Svensson (Red.), Prehospital 

akutsjukvård (s.145-149). Stockholm: Liber. 



Engle, K. (2006). Motion 2006/07:SO221.

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 

105-112.

Grant, P., & Newcombe, M. (2004). Emergency management of the morbidly obese. Emergency 

Medicine Australia, 16(4), 309-317.

Guh, D.P., Zhang, Q., Bansback, N., Amarsi, Z., Birminghand, C. L., & Anis, A. H. (2009). The 

incidence of co-morbidities related to obesity and overweight: A systematic review and meta-

analys. BMC Public Health, 9, 88-108. Doi: 10.1186/1471-2458-9-88

Gårdelöv, B. (2009). Ambulanssjukvårdens utveckling i Sverige. I B.-O. Suserud & L. Svensson 

(Red.), Prehospital akutsjukvård (s.22-29). Stockholm: Liber.

Hignett, S., & Griffiths, P. (2009). Risk factors for moving and handling bariatric patients. 

Nursing Standard, 24(11), 40-48.

Holme, I. M., & Krohn Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:

Studentlitteratur.

Lee, H., Harris, K. M., & Lee, J. (2013). Multiple levels of social disadvantage and links to 

obesity in adolescence and young adulthood. Journal of School Health, 83(3), 139-149. 

Doi:10.1111/josh.12009

Lewis, S., Thomas, S.L., Blood, R.W., Castle, D.J., Hyde J. & Komesaroff, P.A. (2011). How do

obese individuals perceive and respond to the different types of obesity stigma that they 

encounter in their daily lives? A qualitative study. Social Science and Medicine, 73, 1349-1396.



Maguire, B.J., Hunting, K.L., Guidotti, T.L., &, Smith, G.S. (2005). Occupational

injuries among emergency medical service personnel. Prehospital Emergency Care, 9(4), 405-

411.

Muir, M., & Archer-Heese, G. (2009). Essentials of a bariatric patient handling program. OJIN: 

The Online Journal of Issues In Nursing, 14(1), Manuscript 5.

Nelson, A., & Baptiste, A.S. (2006). Evidence-based practice for safe patient handling and 

movement. Journal of Issues in Nursing, 9(3), 366-379. 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2007). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2004). Nursing research: principles and methods. (7. Ed.) 

Philadephia: Lippincott Williams & Wilkins

Poljak, A., Tveith, J., & Ragneskog, H. (2006). Omvårdnad i ambulansen-den första länken i 

vårdkedjan. Vård I Norden, 79(26), 48-51.

Proudfoot, S.L., (2005). Ambulance crashes: Fatality Factors for EMS Workers.

Emergency Medical Services, 34, 71-74.

Reminiac, F., Jouan, Y., Carzalas, X., Bodin, J.F., Dequin, P.F., & Guillon A. (2014). Risks 

associated with obese patient handling in emergency prehospital care. Prehospital Emergency 

Care, 18, 555-557.

SFS 1982:763, Hälso- och sjukvårdslag.   http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/. Hämtad 

2015-01-27.

Singh, N., Arthur, H.M., Worster, A., Iacobellis, G., & Sharma, A.M. (2007).

Emergency department equipment for obese patients: perceptions of adequacy. Journal

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/


of Advanced Nursing, 59, 140-145.

Sterud, T. (2013) Work-related mechanical risk factors for long-term sick leave: a prospective 

study of the general working population in Norway. European Journal of Public Health, 24(1), 

111-116. Doi: 10.1093/eurpub/ckt072

Sterud, T., Ekeborg, T., & Hem, E. (2006). Health status in the ambulance services: a systematic 

review. BMC Health Services Research. 6, 82. Doi: 10.1186/1472-6963-6-82 

Thomas, S.L., Hyde, J., Karunaratne, A., Herbert, D., & Komesaroff, P.A. (2008). Being fat in 

today´s world: A qualitative study of the lived experiences of people with obesity in Australia. 

Health Expect, 11(4), 321-330.

Twaij, A., Sodergren, M.H., Pucher, P., Batrick, N., & Purkayastha, S. (2013). A growing 

problem: Implications of obesity on the provision of trauma care. Obesity surgery, 23, 2113-

2120.

Wierzbowska-Drabik, K., Chrzanowski, Ł., Kapusta, A., Uznańska-Loch, B., Płońska, E., 

Krzemińska-Pakuła, M., & Kasprzak, J. D. (2013). Severe obesity impairs systolic and diastolic 

heart function - the significance of pulsed tissue doppler, strain, and strain rate parameters. 

Echocardiography, 30(8), 904-911. Doi:10.1111/echo.12164

World Health Organization (2012). 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html. Hämtad 2015-01-27.



Bilaga 1

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap
Avdelningen för omvårdnad

Förfrågan om genomförande av intervjustudie

Vi är två studenter som läser till Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård. Vi önskar
informera och tillfråga dig om hjälp att hitta deltagare till vårt examensarbete.

Tidigare studier har visat att fetma ökar bland befolkningen i Sverige och övriga delar av världen. Detta 
innebär nya utmaningar för ambulanssjukvården med utrustning och bilar som måste anpassas för att 
kunna ge dessa patienter en fullgod omvårdnad och ett värdigt bemötande på samma villkor som 
normalviktiga patienter. Vi vill i denna studie beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 
med fetma.

Vi vill fråga dig om tillåtelse att få genomföra denna studie vid din enhet och om du kan vidareförmedla 
kontaktinformation till sjuksköterskor i din enhet som uppfyller inklusionskriterierna till oss. Deltagande 
sjuksköterskor ska ha jobbat inom ambulanssjukvården i minst tre år samt ha vårdat patienter med fetma i
sitt arbete. Studien kommer att genomföras med individuella semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 
beräknas ta cirka en timme och kommer att spelas in digitalt. Målet är att finna totalt 10 sjuksköterskor 
som önskar delta i studien fördelade mellan deltagande ambulansstationer. Dessa personer kommer att 
slumpmässigt väljas ut bland de personer som förmedlats till oss och kontaktas av oss via mail för 
information om och förfrågan angående deltagande i studien.

Sjuksköterskor som är intresserade av att delta i studien skriver under medföljande svarstalong som 
lämnas i kuvert på anvisad plats på stationen och hämtas av författarna. Deltagarna blir sedan kontaktade 
via telefon för att bestämma tid och plats för intervju. Intervjuernas innehåll är konfidentiellt och i den 
färdiga uppsatsen kommer uppgifterna inte att kunna kopplas samman med den enskilda individen. Det är
helt frivilligt att delta och deltagandet kan när som helst avbrytas utan vidare förklaringar. Den färdiga 
studien kommer att publiceras under juni 2015 och publiceras som magisteruppsats på Luleå Tekniska 

universitets hemsida (http://pure.ltu.se/portal/sv/).
Om några frågor uppstår, kontakta gärna oss eller vår handledare.

http://pure.ltu.se/portal/sv/


Med vänlig hälsning

Pontus Knutsson Yvonne Nordlöf
Leg.sjuksköterska/student Leg.sjuksköterska/student
ponknu-4@student.ltu.se yvonor-4@student.ltu.se
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Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap
Avdelningen för omvårdnad

Förfrågan om deltagande i intervjustudie

Tidigare studier har visat att fetma ökar bland befolkningen i Sverige och övriga delar av världen. Detta 
innebär nya utmaningar för ambulanssjukvården med utrustning och bilar som måste anpassas för att 
kunna ge dessa patienter en fullgod omvårdnad och ett värdigt bemötande på samma villkor som 
normalviktiga patienter. Vi vill i denna studie beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 
med fetma.

Till vår studie söker vi sjuksköterskor som arbetat inom ambulanssjukvården i minst tre år samt vårdat 
patienter med fetma i sitt arbete. Genomförandet av studien innebär att du medverkar vid en individuell 
semistrukturerad intervju. Intervjun kommer att spelas in och uppskattad tidsåtgång är cirka en timme. 
Resultatet av genomförda intervjuer kommer att analyseras och publiceras i en magisteruppsats vid 

Luleå Tekniska universitets hemsida (http://pure.ltu.se/portal/sv/) under hösten 2015. Informationen i 
intervjuerna är konfidentiell och uppgifter kommer inte att kunna härledas till den enskilde individen när 
uppsatsen är färdigställd. Obehöriga kommer inte ha tillgång till de uppgifter som framkommit, endast 
handledare och författare hanterar uppgifterna. Det är helt frivilligt att delta i studien och du har rätt att 
när som helst avbryta ditt deltagande utan att uppge någon anledning till detta.

Önskar du delta i vår studie, eller vill veta mer, fyll i medföljande svarstalong och lämna den i kuvert på 
anvisad plats på stationen. Därefter kontaktar vi dig via telefon för att bestämma tid och plats för intervju
eller ger mer information om studien om så önskas.

Om några frågor uppstår, kontakta gärna oss eller vår handledare.

Med vänlig hälsning

Pontus Knutsson Yvonne Nordlöf
Leg. Sjuksköterska/student Leg. Sjuksköterska/student
ponknu-4@student.ltu.se yvonor-4@student.ltu.se

Tel: 0738237714 Tel: 0705675995

Handledare: Päivi Juuso
Distriktssköterska, Universitetslektor inom omvårdnad Luleå tekniska universitet.

Mail: paivi.juuso@ltu.se
Tel: 0920- 493897

http://pure.ltu.se/portal/sv/


Svarstalong

Jag har tagit del av ovanstående information angående studiens syfte och genomförande samt är medveten
om att deltagande är frivilligt och att jag närsomhelst kan avbryta mitt deltagande i studien.

Jag vill gärna delta i studien samt kommer där bli ytterligare informerad om studien

Namn:

Mail:

Telefon:
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Intervjuguide

Man Kvinna
Födelseår
Antal yrkesverksamma år som sjuksköterska?
Antal yrkesverksamma år i ambulanssjukvården?
Specialistsjuksköterskeutbildning?

Frågor
Har du vårdat en patient med fetma vid något tillfälle?
Följdfrågor: Kan du berätta mer om detta?

Kan du berätta om dina upplevelser från denna situation?
Följdfråga: Var det något som du upplevde svårt?

Varför var det svårt att vårda personen?
Följdfråga: Fanns det något som kunde ha underlättat situationen?

Har du vårdat en person med fetma då du upplevde att det gick bra?
Följdfråga: Vad var det som gjorde att det gick bra?

Har du vårda en person med fetma då du upplevde att det gick dåligt?
Följdfråga: Vad var det som gjorde att det gick dåligt?

Upplever du att det finns problem med att vårda patienter med fetma prehospitalt?
Följdfråga: Kan du ge exempel på saker som gör det svårare?

Upplever du att patienter med fetma får en likvärdig vård som normalviktiga?
Följdfråga: Om nej, varför inte?

Vilken är din upplevelse av att vårda patienter med fetma?
Följdfråga: Upplever du att ambulanspersonal har förutfattande meningar om patienter med fetma?



Upplever du att utrustningen i ambulansen är anpassad till patienter med fetma?
Följdfråga: Hur tycker du att utrustningen borde vara?

Finns det något annat som du vill ta upp som vi inte berört under intervjun?

Har du några egna frågor?


