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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Ambulanssjukvården i Sverige har utvecklats medicinskt och tekniskt från patienttransport 

till prehospital, avancerad sjukvårdsverksamhet. Det är en tydlig uppåtgående trend i samhället att 

ambulanstransporter till sjukhus ökar och med detta också fler mil och timmar efter vägen. Det finns 

studier som visar skador i samband med olyckor där ambulans är inblandade och att använda bilbältet 

på ett korrekt sätt minimerar skador. Syftet med studien var att undersöka ambulanspersonalens 

bilbältesanvändning vid ambulanstransporter samt upplevelser och attityder när det gäller användandet 

av bilbälte under transport. Metoden var deskriptiv kvantitativ tvärsnittsstudie genom 

enkätundersökning, där samtliga anställda inom ambulanssjukvården i Västernorrland tillfrågades. 

Resultatet visar att det främst är vid vård av kritiskt sjuka patienter som det brister i användandet av 

bilbälte under transport. Deltagarna väljer att använda bilbälte både vid privat körning och i 

ambulansens förarhytt. Däremot sätter de sin egen säkerhet åt sidan till förmån för patientens och 

dennes behov. Resultatet visar också på att det fortfarande finns brister i ambulansens inredning och 

utrustningens placering, att det i vissa situationer är svårt och ibland till och med omöjligt att sitta bältat 

under transport av en svårt sjuk patient. Slutsats: En ny utformning av hela vårdhytten ser ut att vara 

nödvändig för att få ambulanspersonalen att alltid använda bälte under vägburen ambulanstransport. För 

att den som vårdar svårt sjuka patienter ska kunna sitta bältad i ambulans under transport krävs det att 

övervakningsutrustning, läkemedel och annat material finns inom räckhåll. Att ta av bältet för att utföra 

adekvat omvårdnad och övervakning skulle kunna vara förödande för både personal och patient vid en 

olycka. 

Nyckelord: bältets användande, enkätstudie, prehospital sjukvård, prehospital transport, trafiksäkerhet, 

vårdutrymme, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

SUMMARY 

Background: The ambulance service in Sweden has developed medical and technical from patient 

transport to prehospital, advanced health care operations. There is a clear upward trend in sociaty that 

ambulance transports to hospitals is increasing and this is also mile and hour by road. There are studies 

showing damage in accidents where the ambulance is involved and using the seat belt properly 

minimizes damage. The purpose of this study was to investigate ambulance personnel safety belt use in 

ambulances and experiences and attitudes regarding the use of seat belts during transport. The method 

was descriptive quantitative cross-sectional study by questionnaire survey. All employees of the 

ambulance service in the community of Västernorrland were asked. The result shows that it is 

primarily in the care of critically ill patients that there are shortcomings in the use of seat belts during 

transport. Participants choose to use seat belts both at private driving and in the ambulance cab. 

However they put their own safety aside for the benefit of the patient and his or her needs. The result 

also shows that there are still weaknesses in the ambulance interior and that there were deficiencies in 

location of the equipment, which in certain situations is difficult and sometimes even impossible to sit 

strapped during transport of a critically ill patient. Conclusion: A redesign of the entire health care cab 

looks to be necessary to get the paramedics to always use a seat belt during on-road ambulance. To 

those who care for critically ill patients to sit strapped in the ambulance during transport it is required 

that monitoring equipment, pharmaceuticals, and other materials are within reach. Taking the belt for 

carrying out adequate care and monitoring could be devastating for both staff and patients during an 

accident. 

Key word: Prehospital care, prehospital transportation of patients, safety in traffic, seat belt usage, 

safety in traffic, survey    
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INLEDNING 

I Sverige omkom 264 personer i trafiken under år 2013 och 4681 personer blev allvarligt skadade. Av 

de som omkom var det fyrtio procent som inte använde bilbälte. Skadade och omkomna i trafik är ett av 

vårt lands folkhälsoproblem, trots att Sverige är världsledande på trafiksäkerhet. I USA dör över 30 000 

personer varje år i trafiken. Jämfört med innevånarantal är det 3 gånger fler än i Sverige 

(Transportstyrelsen, 2014).  

Den viktigaste säkerhetsdetaljen är bilbältet och genom att använda denna säkerhetsdetalj minskar 

risken att omkomma eller skadas svårt med 50-70 % vid en trafikolycka. Om personerna i bilen sitter 

obältade riskerar de att slungas ut ur bilen eller skada sig på inredningen. För att minimera skadorna är 

det viktigt att bilbälte används och att det används korrekt (Transportstyrelsen, 2014).  

Genom att inte använda bilbältet skapas det en risk både för personal och patient. En säker 

ambulanstransport skall vara en del av god omvårdnad. Med bakgrund av detta är det intressant att 

undersöka i vilken utsträckning bilbältet används av ambulanspersonalen samt vad de upplever för 

hinder till att använda denna viktiga säkerhetsdetalj.  

BAKGRUND  

Under de senaste decennierna har ambulanssjukvården förändrats. Från att ha varit i militär sjukvård 

och transporterat skadade från slagfält till sjukhus har ambulanssjukvården utvecklats till att bli en 

viktig första länk i vårdkedjan där ambulansbesättningen kan ge avancerad sjukvård och omvårdnad till 

patienter (Socialstyrelsen, 2002). Ambulanssjukvården anses fortfarande vara i en intensiv 

utvecklingsfas. Att vårda patienter på plats och under transport utvecklas ständigt (Wireklint-

Sundström, 2005). Dessutom har den medicinska och tekniska utvecklingen lett till framväxten av en ny 

disciplin av ambulanssjuksköterskor (Suserud & Haljamae, 1997b; Suserud, 2005).  

Den utveckling som skett inom ambulanssjukvården beror bland annat på att Socialstyrelsen har ökade 

krav på personalens kompetens, medicintekniska förändringar, sjukvårdsstrukturens förändringar med 

färre akutsjukhus och därtill ofta längre transportsträckor. Riskerna för ambulansrelaterade 

skadehändelser ökar därmed i takt med att ambulanserna tillbringar mer tid på vägarna (Kahn, Pirallo & 

Kuhn, 2001; Lundälv, 2006a; Petzäll, 2008). I Sverige utförs ca 850 000 ambulansuppdrag/år, ca 30 % 

av dessa är prio 1 utryckningar (SOS-alarm AB, 2014). Vid prio 1 körningar har föraren till 
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utryckningsfordon större möjlighet att köra i högre hastigheter och även kräva fri väg från andra 

trafikanter (Trafikförordningen, SFS 1998:1276 kap 11 § 10-12).  

Ambulansfordonet utgör en stor del av ambulanspersonalens arbetsmiljö och en ambulans under 

utryckning är utsatt för betydande risker vilket medför att utryckningsfordon är inblandade i 

trafikolyckor. En svensk studie påvisade att ambulanspersonalen ansågs vara vållande till 80 procent av 

de olyckor där ambulans var inblandad (Lundälv, 2005b).  

Lundälv (2006b) anser också att ambulanssjukvården har utvecklats mycket under senare år, 

kompetensen har höjts vilket gör att varje ambulans är bemannad med minst en sjuksköterska sedan 

2005 (SOSFS 1999:17, 2001:17, 2005:22), men när det gäller den prehospitala trafiksäkerheten har 

utvecklingen inte gått lika snabbt, kanske inte utvecklats alls (Lundälv, 2006b). 

Det är stor risk att personalen som för tillfället vårdar en patient i ambulansens vårdutrymme skadas 

eftersom bilbälten inte alltid används (Larmon, LeGassick & Schriger, 1993; Kahn et al. 2001; Becker 

& Zaloshnja, 2003; Slattery & Silver, 2009) och enligt Maguire, Hunting, Smith och Levick (2002) 

löper den personal som befinner sig i vårdutrymmet en extremt stor risk att även skada patienten när de 

sitter obältade vid en kollision.  

Internationellt sett har ambulanspersonalen en högre risk att skadas och dödas i sitt arbete jämfört med 

andra yrkesgrupper, och de flesta skadehändelserna sker i trafiken (Sterud, Hem, Ekeberg & Lau, 

2008). Enligt Lundälv (2005a) utför ambulanspersonalen en osjälvisk handling gentemot patienten 

genom att ej bälta sig. Han menar att de åsidosätter sin egen säkerhet och ägnar all tid och tanke till att 

omhänderta och vårda patienten. Vid en krock eller hastig inbromsning skulle denna handling kunna 

vara förödande och i värsta fall skulle vårdarbetet helt kunna upphöra.  

Erich (2002,2003) och Larmon et al. (1993) har också beskrivit problemet med att ambulanspersonalen 

inte alltid använder den säkerhetsutrustning som finns tillgänglig trots att de ibland färdas i höga 

hastigheter, patientomvårdnaden sätts i fokus vid transporten och personalen åsidosätter den egna 

säkerheten. Erich (2003) menar också att vägburna ambulanser skulle jämställas med 

ambulanshelikoptrar när det gäller säkerheten. I ambulanshelikoptrarna är allting kompakt, personalen 

behöver inte lösgöra sig för att nå utrustning eller patienten. De utrustas dessutom med fyrpunktsbälte 

och hjälm. I en amerikansk studie gjord av Larmon mfl. (1993) framkom det att mindre än hälften av 

ambulansbesättningen använde bilbälte i vårdutrymmet. Säkerhetsbälten tycks däremot användas i 

framsätet på ambulansen (Becker et al. 2003).  
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Petzäll (2008) beskriver också att en av de största riskerna i ambulansen var att ambulanspersonalen var 

bältade alldeles för sällan och att de upplevde att de inte kunde utföra vissa vårdåtgärder under prio 1-

larm (högst prioriterade) om de satt bältade. Ambulansen färdades under dessa larm ofta i hög hastighet 

med sirener vilket gjorde att många i ambulansbesättningen kände osäkerhet och rädsla. I de olyckor då 

personskada skett i ambulans har personalen inte suttit fastspänd, ambulanspersonalen har vid dessa 

tillfällen känt att de varit tvungna att åsidosätta sin egen säkerhet till förmån för patienten.  

Ambulanssjukvården är inte förskonad från olyckor. Trafikolyckor inträffar både under utryckning och 

planerade sjuktransporter. Siffran för ambulansrelaterade skadehändelser är relativt låg, 1-2 personer 

dör och ett tiotal skadas varje år. Detta är ändå inte acceptabelt då man ska kunna vara trygg på sin 

arbetsplats, vilket för ambulanspersonalen innebär i och i anslutning till en ambulans. 

Ambulanstransporterna är därmed också en säkerhetskritisk del i vårdkedjan (Transportstyrelsen, 2014).  

Enligt SOSFS 2009:10 4 Kap 3 § Skall vårdgivaren ansvara för att alla ambulanser med tillhörande 

utrustning som används i verksamheten har sådana egenskaper att en  

patient kan transporteras, vårdas och behandlas på ett ändamålsenligt och säkert sätt samt att 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskriver att vårdgivaren skall vidta de åtgärder som behövs för 

att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. För åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska en 

tidsplan upprättas. Risker för vårdskador ska undanröjas eller, om det inte är möjligt, begränsas. Att 

inhämta information om risker och att analysera dessa är en väsentlig del av patientsäkerhetsarbetet. All 

hälso- och sjukvårdspersonal ska bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls genom att rapportera 

risker för vårdskador och händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada. 

 

PROBLEMFORMULERING  

Det är en tydlig uppåtgående trend i samhället att ambulanstransporter till sjukhus ökar och med detta 

också fler mil och timmar efter vägen. Det finns studier, både internationellt och nationellt, som visar 

skador i samband med olyckor där ambulans är inblandade och att använda bilbältet på ett korrekt sätt 

minimerar skador. Det finns en generell kunskapsbrist i varför ambulanspersonal väljer att sitta obältad 

i vårdutrymmet. För att kunna skapa bättre förutsättningar för bilbältesanvändning är det av värde att 

undersöka ambulanspersonalens rutin för bältesanvändande samt om det är specifika situationer som 

tydligt kan ses då det är svårt med följsamhet. 
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SYFTE  

Syftet med denna studie var att undersöka ambulanspersonalens bilbältesanvändning vid 

ambulanstransporter samt upplevelser och attityder när det gäller användandet av bilbälte under 

transport.  

Frågeställningar 

 I vilken utsträckning används bilbälte av ambulanspersonalen när de vårdar patient i vårdhytten 

under transport?  

 Vilka hinder upplever personalen för bättre följsamhet?  

 Hur ser ambulanspersonal på sin egen och patientens säkerhet när de väljer att inte använda 

bilbälte?  

 

METOD   

Design  

Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie med kvalitativa inslag. Detta är en kombination av hård- och 

mjukdata vilket lämpar sig väl vid hälso- och omvårdnadsforskning. Genom att kombinera kvantitativ 

och kvalitativ data kan dessa på ett fördelaktigt sätt komplettera varandra och minska begränsningar.  

Studien har en deskriptiv design vilket innebär att den ger en bild av en population under en viss 

tidpunkt (Polit & Beck, 2012).  

Datainsamlingsinstrument  

En webbaserad enkät (bilaga 1) skapades till grund för datainsamlingen. En fördel med att göra en enkät 

webbaserad är att resultat överförs direkt utan manuell inmatning och därmed minimeras risken med att 

data faller bort (Ejlertsson, 2005, s. 10). Enkäten innehöll totalt 20 frågor och fördelade med 8 frågor 

om bakgrundsvariabler, 9 slutna frågor kring rutiner samt 3 öppna frågor om vid vilka specifika 

situationer deltagarna väljer att inte använda eller använda bilbälte samt om det fanns förslag till 

ändringar av ambulansens utformning för bättre följsamhet. Bakgrundsvariablerna kartlade deltagarnas 

ålder, kön, tjänstgöringsgrad, erfarenhet, om deltagarna arbetade i glesbygd eller tätort och hur många 

ambulanser som fanns på stationen. Typ av svarsalternativ på slutna frågor var; Aldrig, ibland, ofta, 

alltid. 
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En pilotstudie genomfördes för att kontrollera giltighet och tillförlitlighet, där studiekamrater som 

arbetat inom ambulanssjukvården samt lärare inom ämnet fick besvara enkäten och återkoppla med 

kommentarer om enkätens utformning och innehåll. Totalt 6 personer deltog i pilotstudien, varav 4 

studenter och 2 lärare. Därefter korrigerades enkäten innan den skickades ut till totalt 182 personer.  

Urval      

Samtliga anställda inom ambulanssjukvården i Västernorrland tillfrågades. Inga exklusionskriterier 

fanns. Studien kan således betraktas som en totalundersökning inom ett visst geografiskt område. 

Enkäten skickades ut till totalt 182 personer varav 80 personer valde att delta i studien. Detta ger en 

svarsfrekvens på 44 %.   

Fördelningen av kön var 57 män (70 %) och 23 kvinnor (30 %).  Av dessa arbetade 2 personer (2.5%) i 

glesbygd och 74 personer (92.5%) i tätort. Resterande 4 (5 %) arbetade på stationer i både glesbygd och 

tätort. Majoriteten av deltagarna (48 %) hade arbetat mer än tio år. Mer än hälften (51 %) arbetade på en 

station med fyra eller fler ambulanser, 21 (26 %) arbetade på en station med tre ambulanser, 17 (21 %) 

arbetade på en station med två ambulanser och en person (1 %) som arbetade på en station med endast 

en ambulans. Översikt kan ses i tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt ambulanspersonalens karakteristika  

Variabler    Arbetsfält      

    Stad Glesbygd Glesbygd 

och stad 

Totalt  

    n  n              n n  % 

Kön     Kvinna  21   0             2 23  30 

            Man  53 2            2 57  70 

  Totalt  74 2           

 

4 80  100 

Ålder  20-29  13  0           1  14  17 

  30-39  28  1            2 31  39 

  40-49  16  0             1  17  21 

  50-59  15  0            1  16  20 

  >60  2  0            0  2  3 

  Totalt  74  2                  4  80  100 

Utbildning  Ambulanssjukvårdare  7  0            0  7  9 

  Grundutb. Sjuksköterska  15  2            1 18  23 

  Ambulanssjuksköterska 38  0 2 40  52 

 Annan spec. utb 14 0 0 14 15 

  Totalt  74  2                    3 79  99 

Yrkesverksamma år < 1år  5  1            1 7  9 

 1-5 år  16  0            1 17  21 

  6-10år  16  1             0 17  21 

  > 10 år  37  0            1 38  48 

  

 

Totalt   74 

 

2 3 79  99 
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Genomförande  

Ett informationsbrev (bilaga 2) för godkännande av att genomföra en enkätundersökning skickades till 

verksamhetschefen för ambulanssjukvården i Västernorrland. Efter godkännande skickades enkäten via 

e-post till anställda inom ambulanssjukvården i Västernorrland.  Adresserna hämtades via Landstingets 

interna kontaktgrupp Ambulanssjukvård ALLA, där samtliga anställda inom ambulanssjukvården finns 

listade. Berörda enhetschefer fick information om genomförande av studien. Första utskicket 

genomfördes 24/4 2014. Tillsammans med enkäten fick alla deltagare i studien ett skriftligt 

informationsbrev (bilaga 3). Det första utskicket resulterade i 54 svar. Påminnelse om deltagande 

skickades ut till samtliga efter 1 vecka och ytterligare en påminnelse 2 veckor efter första utskicket .  

Analys  

De slutna frågorna blev automatiskt införda och analyserades statistiskt via Microsoft Excel, som 

används som statistikprogram av webbenkater.com där enkäten skapades. Tabeller utformades i Excel, 

all data dubbelkontrollerades av författarna. Beskrivande statistik användes för att presentera resultatet 

från enkäterna. Grundläggande vid analys av data är enligt Polit och Beck (2012) att först kontrollera 

och sortera data. Resultaten presenteras sedan med fördel i form av olika tabeller och figurer.  

De öppna, kvalitativa frågorna har analyserats med hjälp av innehållsanalys som enligt Polit och Beck 

(2012) innebär framtagande av valida och replikerbara slutledningar från en text. Detta innebär 

förenklat att kärnan i texten tas fram. Kvalitativ innehållsanalys är ett sätt att analysera innehållet i 

material, som består av berättelser, för att identifiera teman och mönster i berättelserna. 

Det finns två inriktningar inom innehållsanalysen. Den ena analysen är manifest vilket innebär att den 

är ytlig, enkel och objektiv. Där är begreppen synbara, tydliga och kan kvantifieras. Den andra analysen 

är latent vilket innebär att läsa mellan raderna för att tolka dolda begrepp. Med inspiration av 

Graneheim och Lundmans (2004) skildring av hur innehållsanalys kan användas bearbetades 

datamaterialet genom manifest innehållsanalys. Först studerades enkätsvaren i sin helhet av författarna. 

Svaren på varje enskild öppen fråga skrevs ut och klipptes därefter till remsor. De bearbetades sedan 

och lästes igenom en och en. Som Graneheim och Lundman (2004) beskriver det togs meningsbärande 

enheter ut från texten genom att markera dem med penna. Texten kondenserades, dvs. förkortades utan 

att förlora sitt meningsbärande innehåll och utifrån detta kunde övergripande teman konstrueras. 
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Etiska aspekter   

I arbetet med studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets skrift för forskningsetiska principer inom 

forskning (Vetenskapsrådet, forskningsetiska principer, 2014). Deltagarna i studien blev informerade 

via följebrev (bilaga 3) om studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt. Deltagare i en undersökning 

har rätt att själva bestämma över sin medverkan och för en enkätundersökning krävs inte samtycke i 

förhand: ”det individuella samtycket anses ha lämnats när enkäten returneras ifylld”. Uppgifter om alla i 

en undersökning ingående personer skall ges största möjliga anonymitet och personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Respondenternas svar behandlades helt 

anonymt i både bearbetning och redovisning av resultatet. I en enkätundersökning får uppgifter 

insamlade om enskilda personer endast användas för forskningsändamål.   

RESULTAT 

Resultatet ger en beskrivning av bilbältesanvändningen bland ambulanspersonalen i Västernorrlands 

län. Det visar också hur ambulanspersonalen beskriver hinder och möjligheter att kunna vårda patienter 

i en trafiksäker arbetsmiljö. 

Rutiner kring bilbältesanvändning, privat samt i tjänst 

På frågan om bilbältesanvändning privat svarade de flesta (92 %) att de alltid använder bilbälte och 

resterande att de ofta använder bilbälte vid privat körning (7 %). Vid frågan om bilbälte används i 

förarhytt, både förar- och passagerarplats, svarade merparten (98 %) att de alltid använder bilbältet 

resterande (2 %) svarade ofta. På frågan om bilbältesanvändning i ambulansens vårdhytt under transport 

var det 5 personer (6 %) som alltid satt bältade och 47 personer (59 %) som ofta använde bilbälte. De 

som använde bilbältet ibland var 27 deltagare (34 %) och 1 person (1 %) använde aldrig bilbälte, se 

tabell 2.  
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Tabell 2: Rutiner kring bilbältesanvändning, privat samt i tjänst. 

Frågeställning       Frekvens       

  Alltid 

n      %              

Ofta 

n    % 

Ibland 

n     % 

Aldrig 

n    % 

Bortfall 
n 

Totalt 

n         % 

Använder bilbälte 

vid privat körning 

73    92 6     7                      0       0 0     0 1 79       99 

Använder  bilbälte i  

förarhytt  

 

78    98 2      2  0       0 0     0 0 80      100 

Använder bilbälte på 

passagerarplats 

 

78    98 1      1         0       0 0     0 1 79       99 

Använder bilbälte i 

vårdhytt 

5        6 47    59 27     34      1      1 0 80      100 

 

 

Samtliga kvinnor i studien använder bilbälte både vid privat körning och när de kör ambulans. För män 

var siffrorna 89 % använde alltid bilbälte vid privat körning och 96 % använde alltid bälte när de körde 

ambulans, se figur 1 

 

Figur 1: Rutiner för bältesanvändning privat körning samt i tjänst, fördelat på män och kvinnor. 
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Kvinnor som alltid använde bilbälte i ambulansens vårdhytt var 2 stycken (9 %), motsvarande siffra för 

männen var 3 (6 %). Bland kvinnorna var det 12 stycken (52 %) som ofta använde bilbältet i 

vårdarhytten och bland män 34 stycken (63 %). De som uppgav att de använde bilbältet ibland var 9 

stycken (39 %) kvinnor och 16 stycken (30 %) män, se figur 2 

  

Figur 2: Använder bilbälte i ambulansens vårdhytt under transport, fördelat på män och kvinnor 

 

Upplevelse att utsätta sig själv samt patienten för fara 

På frågan om deltagarna upplever att de utsätter sig själv för fara genom att sitt obältad i vårdhytten 

under transport svarade de flesta ja (95 %).  De deltagare som upplevde att de utsätter patienten för fara 

genom att sitta obältad var 52 personer (71 %). De som inte upplevde att de utsätter patienten för fara 

var 21 deltagare (29 %), se tabell 3.   
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Tabell 3: Upplevelse att utsätta sig själv samt patient för fara vid obältad. 

Frågeställning      Frekvens    

 Ja 

n    % 

Nej 

n    % 

Bortfall 

n    % 

Totalt 

n    % 

Upplevelse att 

utsätta sig för 

fara när bilbälte 

inte används i  

vårdarhytt under 

transport 

 

 

76   95 4    5 0    0 80   100 

 Kvinnor 23   100 0    0 0    0 23   100 

 Män 51    94 3    6 3    5 54    95 

Upplevelse att utsätta     

patienten för fara när 

bilbälte inte används i 

vårdarhytt under 

transport 

52   71 

 

21   29 7   8  73    92 

Kvinnor 17    81 4     19  2    5 21   95 

Män 33    67 17   33 7    7 50   93 

 

Av männen hade 33 deltagare (67 %) svarat att de upplever att de utsätter patienten för fara genom att 

sitta obältad. Motsvarande siffra hos kvinnorna var 17 stycken (81 %). Av deltagare som inte upplevde 

att de utsatte patienten för fara genom att vara obältad var fördelningen mellan kön 4 kvinnor (19 %) 

och 17 män (33 %). För översikt se figur 3. 

 

 

Figur 3: Upplevelse av att utsätta patienten för fara när personal är obältad, fördelat på kön samt 

utbildning. 
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Möjligheter och svårigheter till bilbältesanvändning i vårdhytten 

De öppna frågorna resulterade i fem teman efter analys;  

Teman 

Att nå utrustning 

Att ge vård och 

behandling 

Att kommunicera 

Att se förutsättningar 

Yttre faktorer 

 

Att nå utrustning 

Att nå all utrustning är en förutsättning att kunna sitta bältad. Många av deltagarna ger liknande svar när 

det gäller att inte kunna nå övervakningsutrustning eller annan utrustning de behöver utan att lossa 

bilbältet. 

Kontinuerligt under transport skall patientens vitala parametrar följas upp och personalen upplever ett 

stort problem då de i vissa ambulansmodeller måste spänna loss bältet för att nå fram till 

övervakningsutrustningen. Trots att personalen vill sitta bältade saknas möjligheten. 

"Övervakningsutrustningen är för långt ifrån vårdarstolen så att du knappt når fram för att ta 

utrustningen" 

"Jag som vårdare ska kunna nå LP12/CP3 utan att ta av mig bältet." 

 

När personalen behöver material och utrustning under transport för att utföra adekvat vård måste de 

vara obältade för att nå och ibland även uppegåendes i vårdarhytten. Räckvidden i vårdutrymmet 

upplevs som ett genomgående problem hos ambulanspersonalen. Den utrustning som används till 

nästan alla patienter, nås ej utan att personalen lossar på det egna bilbältet. 

"Konflikt råder mellan riktlinjer vad som skall göras för att ge sjukvård och ambulansens 

utformning för att nå det material som behövs samt att vara bältad”  

"Oftast vid tillfällen då jag under transport behöver vårda patienten exempelvis då jag skall dra 

upp/ge läkemedel, sätta ekg, sätta pvk etc. Utrustningen är så placerad att du måste spänna lös 
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dig från bältet för att nå utrustningen. Övervakningsutrustningen är för långt ifrån vårdarstolen 

så att du knappt når fram för att ta utrustning från den." 

Många deltagare svarade att det skulle finnas en bättre möjlighet att kunna nå material/utrustning för att 

slippa knäppa lossa bälte och resa sig under färd. Många påpekade att de ville ha viktig utrustning som 

sug och droppväska närmare till hands. 

"Att kunna nå en majoritet av utrustningen som man kan tänkas behöva för att hjälpa patienten, 

om patientens tillstånd förändras under färd." 

Det fanns många kommentarer angående vårdarstolen och dess funktion. Många ville se den mer 

flexiblare med bättre rörlighet både med att kunna flytta framåt samt rotera i sidled. Det sågs också ett 

stort behov att det skall finnas en vårdarstol bakom huvudet på patienten för möjligheten att assistera 

andningen på ett trafiksäkert sätt. Resultatet visar att om personalen behöver assistera andning är detta 

en omöjlighet då det inte finns en vårdarstol bakom huvudet där man kan sitta bältad.  

"Kunna flytta/ändra placering på vårdarstolen i sittande med bältet på, för att kunna komma åt 

vital utrustning. Stol med bälte vid patientens huvudända."  

"Fyrpunktsbälte till vårdarstolen som är justerbart så att man kan ställa sig upp korta stunder 

utan att spänna loss bältet”  

 

Att ge vård och behandling 

Många av deltagarna uttryckte svårigheter att använda bilbälte och samtidigt vårda kritiskt sjuka 

patienter. De valde då att spänna loss bältet och utföra den behandling eller övervakning som var 

nödvändig. Ibland försämras patientens tillstånd under transport och från att ha suttit bältade måste de 

knäppa loss sig. 

”Ofta i situationer där patienten är dålig och det är mycket jobb som ska göras, då går det inte 

att vara bältad”  

”Vid assistering om patienten plötsligt kräks eller blir sämre i sitt medicinska tillstånd”  

Skall det under transport bedrivas hjärt- och lungräddning beskriver personalen en omöjlighet att under 

den tiden kunna vara bältade.     

”Under pågående hjärt- lungräddning under transport till sjukhus. Nuvarande rutiner säger att 

vi ska bedriva detta på exempelvis barn, nedkylda, gravida. Men det är i princip omöjligt att 

göra bältad i sjukvårdsutrymmet”  

Hot och våld var också ett centralt begrepp i svaren på de öppna frågorna.  
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“Stökig patient som måste hållas i”  

“Alkohol och drogpåverkade patienter, som är allmänt stökiga"   

 

Att kommunicera 

Flera påpekade att det var tvungna att knäppa loss sig om de ville kommunicera med föraren, ibland via 

luckan mellan förarhytt och vårdarhytt för att inte patienten skulle höra.  

"Om det finns något att meddela föraren som jag inte vill skrika så att patienten hör det." 

"Vid vissa situationer när jag lutar mig fram emot luckan mellan sjukhytt och förarhytt för att 

samtala med chauffören." 

 

Att se förutsättningar 

Många påpekade att så fort det fanns möjlighet satt de bältade och det gällde både kritiskt sjuka och 

stabila patienter: 

"Alltid, så länge jag inte måste utföra någon arbetsuppgift som kräver att jag tar av  mig bältet 

för att nå något/komma åt något." 

Deltagarna upplevde att vid transport av en patient som var stabil var det lättare att alltid sitta bältad: 

"Då ingen arbetsuppgift utförs. Vill kunna säga blåljus med tanke på den ökade risken för 

olyckor men blåljuskörning innebär oftare en sjukare patient som kräver mer omvårdnad och 

behandling." 

Genom att stanna längre på plats innan avtransport och göra åtgärder/behandling gavs möjligheten att 

kunna använda bilbältet under transport.  

“Alla situationer då det är möjligt. Försöker alltid tänka på att göra klart innan avfärd så att 

man ska slippa knäppa loss bältet”  

Flera kommenterade att de under sekundärtransport och transporter med långt avstånd till sjukhus där 

patienten var stabil hade möjlighet att sitta bältade. 

“På långa körningar t.ex. överflyttning mellan sjukhus och då man gjort klart de flesta  

arbetsmoment och endast övervakning återstår fram till ankomst”  
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Yttre faktorer 

Deltagarna upplevde att de valde att använda bilbälte i vårdhytten under transport då det rådde höga 

hastigheter, halt väglag samt beroende på vem som körde ambulansen. 

"Vid dåliga förare." 

"När det finns möjlighet vid prio1 körning." 

För bättre följsamhet fanns önskemål om att det skulle finna s.k. summer, när exempelvis inte bilbälte 

används. Idag finns det i vissa bilar, men det hörs bara fram hos föraren och denne kan själv stänga av 

ljudet. 

”Någon form av tvingande åtgärd, att man måste ha bältet när man sitter i stolen”  

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion  

I denna studie delades 182 enkäter ut och totalt besvarades 80 enkäter. Studiens deltagare bestod av 

ambulanspersonal med varierande utbildning och yrkeserfarenhet från Västernorrland län med 

eftersträvan att individerna i undersökningsgruppen skulle vara representativt för populationen (Polit & 

Beck, 2012). Målet med undersökningen var att kunna ge en bild över hur verkligheten såg ut vilket 

gjorde en enkätundersökning till en mer attraktiv metod jämfört med intervjuer som skulle ha gett en väl 

beskriven bild men med ett litet urval av deltagare. Deltagarna visade på stort engagemang och många 

gav utförliga svar, dock var antalet deltagare lägre än frågeställarna förväntat. Enligt Polit och Beck 

(2012) är svarsfrekvensen via e-post ofta lägre än om enkäten skickas via post. Samtidigt hade en 

distribuering med postgång varit mer tidskrävande.  

Fördelarna med enkätundersökningar är möjlighet till anonymitet bland deltagarna och frågeställarens 

objektivitet. Nackdelarna är bland annat begränsningarna i svarsalternativen och begränsningarna till 

verbala svar av deltagarna. Ett sätt att öka svarsfrekvensen vid enkätundersökningar är att skicka 

påminnelser till de som inte har svarat (Polit & Beck, 2012). Detta gjordes vid två tillfällen med en 

veckas mellanrum. Fler påminnelser hade skickats ut om tidsfaktorn inte varit ett problem. En möjlighet 

till bättre svarsfrekvens kan vara att man besöker varje station och muntligt berättar om studien och dess 

syfte samt har en representant på varje station som kan påminna sina kollegor om att besvara enkäten. 
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Valet att enkäten skulle vara webbaserad grundades på att det är enklare att distribuera samt att det är ett 

mer miljömedvetet och kostnadseffektivt alternativ. Det ger också en mer lätthet att läsa de öppna 

frågorna då det kan vara svårt att tyda olika handstilar.  

Det finns ingen beskriven anledning till det stora bortfallet. Eftersom deltagandet var frivilligt och 

respondenterna utlovades anonymitet kunde frågeställarna inte heller kontakta de som inte svarat. 

Istället skickades påminnelse om deltagande till samtliga 182 tillfrågade.  

Det kan ur validitetssynpunkt vara värdefullt med kompletterande öppna, kvalitativa frågor i en mindre 

enkätstudie eftersom det kan minska risken för feltolkningar av resultat och öka chansen att dra rimliga 

slutsatser utifrån respondentgruppens svar. Detta ger frågeställaren större möjlighet att uppfatta hur 

deltagaren tolkat de slutna, kvantitativa frågorna. Alla deltagare fick besvara samma frågor vilket 

minimerar risken att frågeställaren skall påverka deltagaren. Samt att när alla besvarar samma frågor 

blir resultatet mer lättolkat (Ejlertsson, 2005, s 12).  

Vid forskning används begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012). För giltighet skall resultatet belysa det som studien var avsett att beskriva. Denna studie 

kan anses vara giltig då resultatet stämmer väl överens med syftet. Tillförlitlighet styrks av 

ställningstaganden genom studien och denna studie stöds av forskning, både svensk och internationell 

samt underbyggs av citat från de öppna frågorna. Överförbarhet innebär hur resultatet kan överföras till 

andra grupper och situationer. Resultatet för denna studie talar för en viss geografiskt population, men 

arbetssätt, fordon och utrustning skiljer sig inte mellan landsting och resultatet kan därmed anses 

överförbart. Med en väl beskriven metod finns en styrka i denna studie då replikerbarheten är god. 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka ambulanspersonalens bilbältesanvändning vid 

ambulanstransporter samt upplevelser och attityder när det gäller användandet av bilbälte under 

transport. Problemet med bilbältesanvändningen bland sjukvårdspersonal har uppmärksammats under 

flera år. Trots detta så har enligt flera forskare inga nya metoder utarbetats. 

I Socialstyrelsens författning om ambulanssjukvård (SOSFS 2009:10) finns regler kring vårdutrymmet i 

en ambulans. Där står att vårdgivaren ska ansvara för att vårdutrymmet är dimensionerat och inrett på 

ett sådant sätt att en god och säker vård kan ges. Vårdutrymmet ska så långt det är möjligt vara 

beskaffat på ett sådant sätt att prehospital akutsjukvård kan ges under transport. 
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Problemet verkar vara att ambulanspersonalen enbart ser till patientens behov så att god och säker vård 

kan ges. De åsidosätter sin egen säkerhet genom att ta av bilbältet för att kunna ge den prehospitala 

akutsjukvård som krävs och detta leder även till att de utsätter patienten för fara.  Lundälv (2005a) anser 

att ambulanspersonalen utför en osjälvisk handling gentemot patienten genom att ej bälta sig. Han 

menar också att de åsidosätter sin egen säkerhet och ägnar all tid och tanke till att omhänderta och vårda 

patienten. Vid en krock eller hastig inbromsning skulle denna handling kunna vara förödande och i 

värsta fall skulle vårdarbetet helt kunna upphöra. Resultatet visar att nästan samtliga deltagare (95 %) 

känner att de utsätter sig själv för fara när de inte är bältade, men att nästan en tredjedel av dessa inte 

anser att de utsätter patienten för fara.  

Deltagarna i studien väljer att använda bilbälte både vid privat körning och på förarplatsen i ambulans 

vilket stämmer överens med tidigare forskning (Becker et al. 2003; Transportstyrelsen, 2014). Vid 

frågan om att använda bilbälte i vårdarhytten uppgav deltagarna olika svar. Av deltagarna använde 59 

% ofta bilbälte och bara 7 % använde alltid bilbälte.  

I de öppna frågorna framkom även svårigheter att nå utrustning och samtidigt sitta fastspänd. Att arbeta 

med sjuka patienter i vårdhytten under transport kräver att utrustning är lättillgänglig och att 

ambulanspersonalen kan behandla och övervaka patienten på ett trafiksäkert sätt. Att ta av bilbältet för 

att nå behövlig utrustning skulle kunna vara förödande för både patient och personal i händelse av en 

olycka (Petzäll, 2008). 

Eftersom ambulanspersonalen genomgående upplever att räckvidden i vårdutrymmet är begränsande 

leder detta till att de ofta planerar och förbereder vad som kan tänkas behövas under transporten. Detta i 

sin tur leder till att framtagna lösa föremål finns utspridda i vårdutrymmet. 

Lösa föremål och obältade personer kan utgöra en förhöjd risk för patient och personal vid en olycka. 

Ambulansens vårdutrymme är ett område förenat med ett antal risker och riskmoment. Utrustning som 

inte är fastspänd i ambulansens vårdutrymme kan bli en potentiell missil om ambulansföraren tvingas 

göra en hastig inbromsning (Erich, 2003). 

Det enklaste sättet att öka bältesanvändandet borde vara att placera utrustning som behövs inom 

räckhåll för den som sitter i vårdarstolen. Många av deltagarna beskrev att de alltid ville vårda bältade 

och att om möjligheten fanns var de alltid bältade. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om 

ambulanssjukvård m.m (SOSFS 2009:10 4 Kap 3 §) är det vårdgivaren som ansvarar för att en patient 

kan transporteras, vårdas och behandlas på ett ändamålsenligt och säkert sätt i ambulansen.   
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Att personalen kan sitta i vårdarstol och använda bilbältet på ett korrekt sätt skulle även trygga 

patientens transport. Om ambulansen tvingas gira, göra en hastig inbromsning eller kollidera med annat 

fordon skulle inte patientens vård kunna garanteras om ambulanspersonalen satt obältad.  

Förekomsten av hot och våld mot ambulanspersonal i samband med prehospital akutsjukvård ökar. En 

patient som blir våldsam eller stökig under transporten innebär att vårdare och patient befinner sig 

tillsammans på ca två kvadratmeter. Vid en sådan händelse skulle troligtvis ambulanspersonalen fjärma 

sig ifrån patienten med de begränsade förutsättningar som råder i vårdutrymmet på ambulansen. 

Att kunna kommunicera med sin kollega under transporten är viktigt, dels kan ambulanspersonalen som 

sitter i vårdhytten behöva diskutera vårdåtgärder, men också behöva framföra om till exempel patienten 

blivit sämre. Kommunikationen mellan ambulanspersonalen försvåras av buller och sirener. Några av 

deltagarna i studien beskrev att de var tvungna att knäppa loss bältet för att det skulle vara möjligt att 

kommunicera med chauffören. De färdas därmed inte på ett betryggande trafiksäkert sätt.  

En del deltagare svarade att de försökte planera och förbereda åtgärder redan på hämtplats, innan 

transporten. Detta förutsatte dock att patienten var fortsatt stabil under resan och att det var tillräckligt 

med övervakning av vitalparametrar. Suserud och Haljamae (1997a) beskriver arbetssätten load and go 

samt stay and play. Load and go innebär att ambulanspersonalen inriktar sig på att komma iväg med 

patienten så snabbt som möjligt utan att göra några tidsödande åtgärder på plats. Stay and play innebär 

däremot att patienten förbereds och behandlas på plats innan transporten. Hur ambulanspersonalen 

väljer att arbeta beror på flera faktorer däribland patientens tillstånd och hur lång transporten förväntas 

bli.  

På frågan när de alltid valde att använda bilbälte svarade någon vid dåliga förare och halt väglag. 

Föraren av ambulansen påverkar personalens säkerhet i vårdutrymmet betydligt. Idag finns inga 

nationella krav på utbildning för att få framföra utryckningsfordon vilket rimmar dåligt med riksdagens 

strävan till nollvision i trafiken.  Sedan våren 2014 utbildar AKMC (Akut- och katastrofmedicinskt 

centrum) trafikinstruktörer för utbildning av utryckningsförare. Deltagarna ska efter genomgången 

utbildning förvärvat kunskaper för att självständigt genomföra insiktsinriktad körutbildning och 

examinera utryckningsförare på den egna stationen. Utbildningen används idag av ambulanssjukvården 

i några av Sveriges landsting (Akmc, 2014).- 

Många svar i studien beskrev problemet med att inte kunna utföra hjärt- och lungräddning bältad eller 

ge assisterad andningshjälp, men endast en kommentar handlade om mekanisk hjälp för kompressioner, 
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dock var det fler som hade kommenterat önskemål om en riktig vårdarstol bakom patientens huvud. Att 

utföra hjärt- och lungräddning i ambulansens vårdhytt under transport är en väsentlig risk ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. Om inte tillgång till mekanisk hjälp för kompressioner finns är det en 

omöjlighet att sitta bältad. Dessa transporter körs under högsta prioritet och ofta är hastigheten hög. 

Erich (2002, 2003) och Larmon et al. (1993) beskriver problemet med att ambulanspersonalen ibland 

färdas i höga hastigheter, patientomvårdnaden sätts i fokus vid transporten, personalen åsidosätter den 

egna säkerheten och använder inte säkerhetsbältet. 

Många av deltagarna i studien hade förslag på förbättringar i ambulansens utformning och design, men 

att utforma en ambulans som motsvarar alla krav på säkerhet verkar vara en knepig uppgift att lösa. En 

del av deltagarna tyckte att vårdarstolen skulle förbättras, att den skulle kunna vara vridbar och mer 

ergonomiskt utformad. Fortfarande är det vårdgivarens ansvar att ambulansen är utformad och utrustad 

på sådant sätt att patienten färdas på ett säkert sätt. Däremot är det sjukvårdpersonalens ansvar att 

rapportera risker och händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada 

(Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659). I kompetens-beskrivningen för legitimerade sjuksköterskor med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor, Svensk sjuksköterskeförening, 2012) betonas också att 

ambulanssjuksköterskan skall transportera patienten på ett trafik- och patientsäkert sätt men även 

medverka i utveckling av säker transport och identifiera säkerhetsbrister. 

Slutsats  

Ambulanspersonalen vill vårda bältade, men förutsättningen saknas. En ny utformning av hela 

vårdhytten ser ut att vara nödvändig för att få ambulanspersonalen att alltid använda bilbälte under 

vägburna ambulanstransporter. Tillverkare skulle i samråd med ambulanspersonalen vidareutveckla och 

omstrukturera vårdutrymmet så att omvårdnad och övervakning av patienterna kan ske under trafiksäkra 

former. Det borde vara av stor vikt att även studerande inom ambulanssjukvården får kunskap om vilka 

risker som finns och skadehändelser som kan uppstå i samband med ambulansutryckning.  Dessutom 

borde det finnas nationella krav på förarutbildning för att få framföra utryckningsfordon. Det handlar 

om trafiksäkerhet, arbetsmiljö och patientsäkerhet.  
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Bilaga 1 

Enkät: Rutiner kring bilbältesanvändande i ambulans 

Vilken utbildning har du: 

□ Ambulanssjukvårdare  

□ Grundutbildad sjuksköterska  

□ Sjuksköterska med specialistutbildning i ambulanssjukvård 

□ Annan specialistsjuksköterska Ange: 

 

Ålder:  

 □ 20-29 □ 30-39 □ 40- 49 □ 50-59 □ 60 och äldre 

 

Kön:  

□ Man □ Kvinna 

 

Hur många år har Du tjänstgjort inom ambulanssjukvården? Vid deltidstjänstgöring eller vikariat gör en uppskattning 

av antalet hela år 

 □< 1 år □ 1- 5 år □ 6-10 år □ >10 år 

Antal yrkesverksamma år vid nuvarande arbetsplats? 

□< 1 år □ 1- 5 år □ 6-10 år □ >10 år 

Nuvarande tjänstgöringsgrad? 

 

Heltid 

 

Deltid antal %? 

 
 

Var ligger Din nuvarande arbetsplats? 

 

Örnsköldsvik, Sundsvall, Sollefteå, Härnösand eller Kramfors 

 

Glesbygd: Bredbyn, Stöde, Ånge. 

 

Arbetar på stationer både i stad och glesbygd 

Hur många ambulanser är stationerade på stationen där Du arbetar idag? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 eller fler 
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Använder Du bilbälte vid privat körning? 

 

Aldrig 

 

Ibland 

 

Ofta 

 

Alltid 

Använder Du bilbälte i ambulansens förarhytt när Du kör? 

 

Aldrig 

 

Ibland 

 

Ofta 

 

Alltid 

Använder Du bilbälte i ambulansens förarhytt när Du sitter på passagerarplats? 

 

Aldrig 

 

Ibland 

 

Ofta 

 

Alltid 

Använder Du bilbälte i ambulansens vårdarhytt? 

 

Aldrig 

 

Ibland 

 

Ofta 

 

Alltid 

Upplever Du att du utsätter dig själv för fara när du väljer att inte använda bilbälte i ambulansens vårdarhytt under 

transport? 

 

ja 

 

nej 

Upplever Du att du utsätter patienten för fara när du väljer att inte använda bilbälte i ambulansens vårdarhytt 

under transport? 

 

ja 

 

nej 

 

Vid vilka situationer väljer Du att inte använda bilbälte i ambulansens vårdarhytt under transport? 

Ange gärna flera orsaker: 
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Vid vilka situationer väljer Du att alltid använda bilbälte i ambulansens vårdarhytt under transport? 

Ange gärna flera orsaker: 

 

Hur ofta pratar du bilbältesanvändning i ambulans med dina arbetskamrater? 

 

Aldrig 

 

Ibland 

 

Ofta 

Hur ofta pratar du säkerhet i ambulans med dina arbetskamrater? 

 

Aldrig 

 

Ibland 

 

Ofta 

Upplever Du att ambulansen skulle kunna vara annorlunda utrustad för bättre följsamhet? 

 

ja 

 

nej 

 

Nämn tre saker Du skulle vilja ändra på i ambulansens vårdutrymme för att öka bilbältesanvändningen: 

 

 

Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 2 

Till verksamhetsansvarig för  

ambulanssjukvården i Västernorrland 

 

Avdelning för omvårdnad 

Förfrågan att få genomföra enkätstudie om bilbältesanvändande under transport 

  

Det är en tydlig uppåtgående trend i samhället att ambulanstransporter till sjukhus ökar och med detta också fler 

mil och timmar efter vägen. Det finns studier som visar skador i samband med olyckor där ambulans är 

inblandade och att använda bilbältet på ett korrekt sätt minimerar skador. Däremot finns inga studier som belyser 

ambulanspersonalens följsamhet och syn på bilbältesanvändning. 

Vi vill genom detta brev få tillåtelse att genomföra en riktad enkätstudie till personal som arbetar i Ambulans i 

Västernorrland. Syftet med studien är att kartlägga bilbältesanvändandet samt att belysa personalens upplevelser 

och attityder när det gäller användandet av bilbälte under transport. Deltagandet kommer att vara helt anonymt 

samt frivilligt. Enkäten skickas till personalens e-mail och besvaras över internet. Ett deltagande innebör att 

personalen besvarar en enkät som tar ca tio minuter. Resultatet kommer att bearbetas statistiskt och presenteras i 

form av en magisteruppsats. Förhoppningen är att studien kan bidra till ökad följsamhet och minskad risk för 

personskador om en incident eller olycka skulle uppstå. 

Vid frågor rörande enkäten eller studien i övrigt kontaktas någon av personerna nedan via e-mail eller telefon. 

Med vänliga hälsningar 

Ann Catrin Carlsson                                                                              Caijsa Lundqvist 

e-mail: anka9502@student.miun.se                                                          e-mail: calu0102@student.miun.se  

 Telefon: xxx-xxx xx xx                                                                            Telefon: xxx-xxx xx xx 

Karin Hallin, Universitetslektor 

e-mail: karin.hallin@miun.se 

Telefon: xxx-xxx xx xx 

 

Svar skickas till Caijsa Lundqvist via e-mail: calu0102@student.miun.se  

 

 

 

 

mailto:anka9502@student.miun.se
mailto:calu0102@student.miun.se
mailto:karin.hallin@miun.se
mailto:calu0102@student.miun.se
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Bilaga 3 

Till ambulanspersonal som arbetar inom  

ambulanssjukvården i Västernorrland 

 

 
Avdelningen för omvårdnad 

 

Förfrågan att delta i enkätstudie om bilbältesanvändande under transport 

 

Det är en tydlig uppåtgående trend i samhället att ambulanstransporter till sjukhus ökar och med detta också fler 

mil och timmar efter vägen. Det finns studier som visar skador i samband med olyckor där ambulanser är 

inblandade och flera studier beskriver problemet med att använda bilbälte i vårdutrymmet. 

 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i en studie gällande ambulanspersonalens bilbältesanvändning vid 

ambulanstransporter samt upplevelser och attityder när det gäller användandet av bilbälte under transport. För 

att kunna kartlägga och få ökad förståelse för bilbältesanvändningen genomför vi en studie där vi med hjälp av 

enkäter samlar information från all ambulanspersonal i Västernorrlands län. Studien kan belysa behovet av en 

ändrad arbetsmiljö för ambulanspersonalen vilket i sin tur kan leda till att utförandet av vårdutrymmet i 

ambulanserna ses över och ändras. 

 

Enkäten skickas till Din e- mail och besvaras över internet. Resultatet kommer att bearbetas statistiskt och 

presenteras i form av en magisteruppsats. Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är 

betydelsefullt för undersökningens genomförande att enkäten besvaras.  Alla enkäter och svar kommer att 

behandlas anonymt genom hela bearbetningsprocessen. Verksamhetsansvarig har gett sitt tillstånd till att studien 

får genomföras. 

 

Vid frågor rörande enkäten eller studien i övrigt kontaktas någon av personerna nedan via mail eller telefon. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ann Catrin Carlsson                                                               Caijsa Lundqvist 
e-mail: anka9502@student.miun.se                                            e-mail: calu0102@student.miun.se  
 Telefon: xxx-xxx xx xx                                                              Telefon: xxx-xxx xx xx 

 

Karin Hallin, Universitetslektor 

e-mail: karin.hallin@miun.se 
Telefon: xxx-xxx xx xx 

mailto:anka9502@student.miun.se
mailto:calu0102@student.miun.se
mailto:karin.hallin@miun.se

