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“Ambulanser är komplexa arbetsplatser där avance-
rad sjukvård skall kunna utföras på en begränsad yta. 

Utrustningen som finns måste vara lätt åtkomlig och 
erbjuda god ergonomi för ambulanspersonalen. Både 
arbetssätt och arbetsmiljö för sjukvårdspersonalen 
samt patienternas vårdupplevelse påverkas av hur 
fordonens inredning är utformad.”
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Sammanfattning
Målet för detta examensarbete är att ta fram ett förslag till interiörlayout för vägambulanser.

Landstinget Västernorrland (LVN) ville ha ett layoutförslag för att kommunicera sina krav på 
inredningen till ambulansproducenterna under upphandlingsprocessen.

Att utforma ambulansinteriörer är en komplex process eftersom det finns många faktorer 
att ta hänsyn till. Detta projekt sätter användaren i fokus och de uppgifter som skall utföras 
i ambulansmiljön.

En viktig del av detta projekt är fordonet. LVN måste anpassa sig till lagen om offentlig 
upphandling (LOU), vilket innebär att den producent som bäst uppfyller kravspecifikationen 
får leverera fordonet. Problemet för denna avhandling är att det inte är möjligt att avgöra 
på förhand vilken typ av fordon det kommer att bli, och därmed bestämma arbetsytans 
storlek. I början av projektet var en avgränsning “fordonsoberoende”, men eftersom det 
finns så många faktorer som är beroende av bilen, modellerades förslaget slutligen på ett 
befintligt fordon.

För att få grepp om problemställningarna i dagens ambulanser använder sig examensar-
betet av ett designmetodiskt arbetsätt. Detta innebär användande av ett antal verktyg för 
problemidentifiering:

Användarstudier
Frekvensanalys
Aktivitetsanalys
Intervjuer
Marknadsundersökning

Tre huvudproblem identifierades:

- Öka användningen av bilbälten
- Undersöka placering av den andra vårdarstolen.
- Hitta en bättre arbetsposition för den mest frekvent   
   använda utrustningen

I konceptuvecklingsfasen testades och utvärderades 
layoutförslag bl.a i en fullskalemock-up.

Resultatet är en ambulanslayout två ingångar till sjuk-
vårdshytten. Majoriteten av utrustningen förvaras i vänster 
sidodörr. LP12an är placerad på en svängarm på höger sida 
av vårdutrymmet, grupperad med den mest frekvent använda 
utrustningen. De nya placeringarna kommer att öka användningen av bilbältet eftersom de 
nu är inom räckhåll för en sittande sjukvårdare. Förvaringsmöjligheterna i höger sidovägg 
utökas också, vilket eliminerar behovet av förvaring på vänster sida inuti fordonet.

Den andra vårdpositionen är delad i två, en i bårens längdriktining och en vid sidodörren.



Tack!

...till alla på ambulanssjukvården i LVN som 
tålmodigt besvarat alla mina frågor och ta-
git sig tid att förklara, samt visat ett genuint 
intresse för problemställningarna.

...till personerna inom EMS Safety foun-
dation och speciellt Nadine Levick som 
gjorde det möjligt att åka till Rettmobil i 
Fulda och Ronald Rolfsen vid ambulans-
sjukvården i Oslo.

...till IDAG Designbyrå som ställde upp när 
det var ont om tid.



Abstract
The subject of this bachelors degree project is an interior layout for road ambulances.

Landstinget Västernorrland (LVN) wanted a layout concept that would be used to com-
municate their design intentions to the ambulance producers during their purchase 
process.

Designing ambulance interiors is an extremely complex process since there so many fac-
tors to take into consideration. It´s not just about taking the equipment and place it where 
there is space left in the cabin. You have to start with the user in focus and the tasks that 
are to be performed in the ambulance environment.

It ishard to find design solutions that will fit 100% of the ambulance personnel’s working 
routines for 100% of the tasks. It all comes down to compromise. The first step is to start 
out with the medical working processes and decide how they are supposed to be perfor-
med. This will allow for standardization the other processes as well.

This is still work in progress. Right now there is no internal standard within the ambulance 
service in LVN for the equipment positions.

Another big challenge in this project has been the vehicles. LVN are under the influence 
of LOU, which means they have to purchase the vehicle that best fulfills their de-
mand specification. The problem for this thesis is that it is not possible to 
decide beforhand what kind of vehicle it´s going to be, and hence not 
possible to have any demand on working area limitations.

In the beginning of this project it was said that it would be “vehicle 
independent”, but since there are so many factors that are dependent 
on the vehicle, it was finally decided that the concept will be modeled 
on the current vehicle.

This thesis work is applying design methology to capture the design 
intent. The tools used for problem analysis are:

User studies.
Frequency analysis.
Activity analysis.
Interviews.

This resulted in list of problems or design challenges, that 
were narrowed down to:
- Increase the use of safety belts
- Investigate the position of the second paramedics chair.
- Find a better working position for the most frequently used equipment, the 
LP12 and the emergency bag.

A number of different layout designs were tested and evaluated both in a 3D computer 
environment as well as in full scale mock-up.

The resulting layout is a side- and rear entry concept with the majority of the equipment 
stored on the left hand side of the vehicle. The LP12 is used from a swing arm at the right 
hand side of the vehicle. The emergency bag is also placed on the right hand side of the 
paramedic, which makes it easier to use it in the vehicle.

The new placement of the LP12 and emergency bag will increase the use of seatbelts 
since they now are within reach for a seated paramedic. In addition, there is increased 
storage possibilities in the right hand wall compartments, eliminating the need for the left 
side roof storage.



Thank you!

...all paramedics at LVN and all others that 
patiently anwered all my questions and 
discussed the design issues.

...EMS Safety foundation and Nadine 
Levick who made it possible to come to 
Rettmobil in Fulda. Big thanks also to Ro-
nald Rolfsen at Oslo university ambulance 
department.

...IDAG Design studio for helping me out 
when time was important.
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Målgrupp

Huvudsaklig målgrupp är ambu-
lanspersonal på ambulansenhe-
terna i LVN.

Sekundär målgrupp är patienterna 
som kommer i kontakt med ambu-
lansverksamheten, samt de som 
jobbar inom ambulanssjukvården 
med behandlingsstrategier och 
fordonsupphandling.

Tidplan

Projektet pågår i tio veckor under 
VT2011.

Redovisning för examinatorer sker 
den 23/5.

Utställning fr.o.m. den 3/6 t.o.m. 
10/6

Projektet...

...omfattar framtagning av ett 
underlag för ett funktionellt och 
genomförbart inredningskon-
cept som är baserat på använ-
dartester och som uppfyller 
gällande säkerhets- och ergo-
nomikrav.

...är baserat på befintlig vårdut-
rustning enligt utrustningslista 
från LVN.

...är frikopplat från befintliga 
fordon.

...formulerar ingen detaljerad 
kravspecifikation för upphand-
ling. Däremot skall resultatet 
kunna användas som del av ett 
underlag för en sådan.

...innefattar inte fullständiga 
konstruktionslösningar för de-
signförslagen, och därmed inga 
underlag för tillverkning (skalen-
liga ritningar).

..presenteras muntligen, skrift-
ligen och med hjälp av fysiska 
och digitala modeller.

...är en del av Industridesignpro-
grammets utställning VT2011.

Syfte

LVN vill ta fram ett visualiserat 
inredningskoncept för kravställning 
och kommunikation vid framtida 
ambulansinköp.
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Om projektet

Bakgrund

Ambulanssjukvården i Västernorrland består av cirka 180 anställ-
da fördelade på 10 ambulansstationer. De största stationerna är 
Sundsvall, Härnösand, Sollefteå, Kramfors och Örnsköldsvik. 

Länet har 17 ambulanser i drift dygnet runt, samt ytterligare 4 
ambulanser och 3 sjuktransportbilar dagtid måndag-fredag.

Varje år utförs ungefär 28 000 uppdrag

LVN har de senaste åren köpt in storbilsambulanser av typen 
Mercedes Sprinter,  främst på grund av krav på högre lastkapaci-
tet. Landstingens upphandlingar styrs av LOU (lagen om offentlig 
upphandling) och utförs utifrån en viktad kravspecifikation. 

Den producent som bäst uppfyller kravspecifikationen får leve-
rera fordonen. Inredningen utformas sedan utifrån leverantörens 
lösningar för just den biltypen. Tidigare har de lokala ambulans-
stationerna själva i större utsträckning kunnat påverka vilken 
biltyp som köps in, men nu är upphandlingen mer centralt styrd 
och ambulansstationerna skall i högre grad använda gemen-
samma biltyper.

I december 2010 kontaktades Mika Nevalainen på Landstinget 
med en förfrågan om idéer rörande ambulansinredning som 
skulle kunna fungera som examensarbete vid Industridesignpro-
grammet.

www.lvn.se

�• tre sjukhus

�• 32 vårdcentraler

�• ambulansverksamhet

�• Österåsens hälsohem

Hälso och sjukvård
Foto: LV

N
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”Ett optimalt utformat interiörkoncept som 
förutom att uppfylla patienternas medicinska 
behov även möjliggör för ambulanspersonalen 
att utföra vårduppgifterna utan risk för sin per-
sonliga säkerhet.”

Vision
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För att få grepp om problemställningarna i dagens 
ambulanser använder sig examensarbetet av ett 
design- och projektmetodiskt arbetsätt.

Den projektmetodiska delen innehåller:

Utredning
- Formulerande av direktiv
- Direktivdialog med uppdragsgivare

Planering
- Framtagning av Projektbeskrivning
- Etablera Tidplan

Genomförande
Med hjälp av designmetoderna.

Designmetodiken kan i sin tur delas upp i tre faser:

Analysfas
Problemidentifiering
Marknadsundersökning

Kreativ fas
Idégenerering (ex. med Brainstorming)
Konceptuveckling
Konceptutvärdering och konceptval

Presentationsfas
Kommunikation av resultatet med modell, skriftlig 
rapport, muntlig presentation och utställning.
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Problemidentifiering
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Vid medåkningstillfällena gavs 
möjlighet att se interiörlösningar från 
ett antal tillverkare, bl.a Volvo och 
Mercedes. 

Ett besök på ambulans- och rädd-
ningsmässan RettMobil i Fulda, 
Tyskland var ett ovärderligt tillfälle 
att se på ett antal fordonsvarianter, 
alternativ till dagens utrustning samt 
diskutera problemställningar och 
lösningar med branschexperter.

Utöver detta gjordes internetstudier 
för att ytterligare kartlägga markna-
den inom ambulansproduktion och 
interiörutveckling.

Marknadsundersökning
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Lucas 2 hjärtkompressionssytem

Corpuls monitorsystem

LifePak 15

Motoriserade bårsystem

Alternativa monitorlösningar
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Vad är en ambulans?

Generellt sett finns det tre huvudtyper av bilbaserade ambulanser.

Småbilar
Antingen förlängda varianter av personbilar eller mindre skåpbilar.

Fördelarna är ett mindre och smidigare fordon som ofta har fyrhjulsdrift som 
tillval. Vårdutrymmmet är mindre och därmed har personalen den mesta 
utrust ningen inom räckhåll.

Nackdelarna är ett trängre sjukvårdsutrymme, speciellt när det krävs utökade 
vårdinsatser. Patienten kan inte gå in i bilen själv och sätta sig på båren utan 
det blir alltid ett tungt lyft för vårdpersonalen när patienten skall lastas i bilen.

Exempel på småbilsambulanser:
VW Caravelle
Volvo V70
Mercedes E-klass

Storbilar
Oftast konverterade skåpbilar som inreds av ambulansproducenterna.

Fördelarna är ett rymligt fordon med plats för mer utrustning och möjlighet till 
högre lastvikt.

Ofta har storbilarna höjda tak och därmed ståhöjd i hela vårdutrymmet. De är 
ofta förberedda för skjutdörrar och därmed möjlighet till insteg på båda sidor 
om fordonet. Större bakdörrar och takhöjd gör att insteg även kan ske baki-
från.

Nackdelarna med transportbilar kan vara försämrad åkkomfort och ljudnivå. 
Ett högre och tyngre fordon har oftast sämre köregenskaper än ett mindre och 
lättare. Det stora innerutrymmet innebär i många fall att utrustning placeras 
längre bort från sjukvårdaren med sämre ergonomi som följd.

Exempel på storbilsambulanser:
Mercedes Sprinter
VW Crafter

Ambulanser med lös sjukvårdshytt
Denna ambulanstyp är ett rambyggt transportfordon där det monteras en lös 
sjukvårdhytt, inte helt olikt uppbyggnaden hos husbilar.

Fördelarna är en större frihetsgrad vad det gäller placering av dörrar och 
luckor för utrustning. Skåpet är ofta bredare än hos motsvarande transportbil, 
varför in nerutrymmet kan göras ännu större. Skåpet kan ofta renoveras och 
återanvändas om man byter ut chassit.

Nackdelarna är en oklar krocksäkerhet då inga krocktester görs på skåpet, 
samt att fordonet generellt sett blir tyngre och dyrare i drift än motsvarande 
storbilsambulans.
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Ambulans med 
lös hytt

Småbilsambulans

Storbilsambulans
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Ambulansinredning

Vänsterstyrda ambulanser har oftast en 
vårdarstol på höger sida om båren i am-
bulansens färdriktning.

Det måste dessutom finnas ytterligare 
minst en bältad vårdarstol i vårdutrym-
met. Den har ofta karaktären av ett 
nödsäte och är antingen fällbar eller fast 
monterad mot någon förvaringslåda.

Väggytorna domineras ofta av vacuum-
dragna plastpaneler och fästen för sjuk-
vårdsrelaterad utrustning.

I vårdutrymmet finns också förvaringsmo-
duler för sjukvårdsutrustning. Placering 
och typ av förvaringslösningar varierar 
mycket beroende på fordonstyp och 
tillverkare.

Alla ambulanser som säljs i Europa måste 
uppfylla standarden EN-1789.

Exempel på invän-
dig layout i en små-
bilsambulans.
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Exempel på 
inredning i en 
ambulans med 
lös sjukvårds-
hytt.

Exempel på 
inredning i stor-
bilsambulanser.

Foto: P
rofile O

Y



26

Ambjörn
Coverbag
Värmefilt
CPAP
Sterilt lakan

Splintar
Scoopbår
Fixeringsutrustning

Sug
LP12
Akutväska

Sopkorg
Stickande avfall

Handskar

TrappstolBår
Bårsläde

Medimix

Alkogel
Bandage
Kräkpåsar
Grimmor
Nålsättningsenhet
Papper

Filt
Lassekudde
Andningsvårdsväska
Barnväska
Förlossningsväska
Hjälmar
Snökedjor

Mask NEB
NaCl
H2o
Sugtillbehör

Termometer
Infusionsvätskor

Sax
Förbandsmateriel

Utrustning i vårdutrymmet
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Befintlig utrustning och 
placering i dagens stor-
bilsambulanser i LVN.

Ambjörn
Coverbag
Värmefilt
CPAP
Sterilt lakan

Splintar
Scoopbår
Fixeringsutrustning

Sug
LP12
Akutväska

Sopkorg
Stickande avfall

Handskar

TrappstolBår
Bårsläde

Medimix

Alkogel
Bandage
Kräkpåsar
Grimmor
Nålsättningsenhet
Papper

Filt
Lassekudde
Andningsvårdsväska
Barnväska
Förlossningsväska
Hjälmar
Snökedjor

Mask NEB
NaCl
H2o
Sugtillbehör

Termometer
Infusionsvätskor

Sax
Förbandsmateriel
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En frekvensanalys av utrustningen i vårdutrym-
met gjordes med hjälp av en enkät (se bilaga A) 
för att utreda hur ofta och till vad utrustningen 
används och var den är placerad.

Ambulanspersonalen fick ange om de använde 
utrustningen:
”Vid varje transport” (grön)
”Varje dag” (orange) 
”varje vecka” (gul) 
”varje månad” (röd) 
”varje år” (grå) 
”aldrig använt” (vit)

Den utrustning som används mest frekvent är 
LP12, akutväska, skyddskhandskar och alkogel.

Viss utrustning, t.ex. trappstolen användes 
ganska ofta av delar av personalen, men andra 
använde den i princip aldrig. Sådana resultat 
visar på att arbetssättet i stor utsträckning styr 
hur man använder utrustningen.

Utrustning som används ofta och under färd 
måste vara placerad så att den går att nå från 
vårdarstolen utan att ambulanspersonalen måste 
knäppa loss säkerhetsbältet för att nå den.

Tung och skrymmande utrustning, t.ex. LP12 och 
trappstol måste placeras på ergonomiskt bra 
positioner för att undvika arbetsskador.

Frekvensanalys
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Användarstudier

För att samla information om hur 
arbetet i en ambulans fungerar ge-
nomfördes sammanlagt sex dagars 
medåkningar på ambulansstatio-
nerna i Sundsvall, Sollefteå och 
Örnsköldsvik.

Där noterades arbetsätt och an-
vändande av utrustning. Ett antal 
möjligheter till förbättringar identi-
fierades i samtal med ambulansper-
sonalen.

För att få in synpunkter  och syn-
vinklar från olika intressenter 
intervjuades även ambulansläkare  
och tjänstemän inom ambulans-
sjukvården, samt ergonomer,  
krocksäkerhetsexperter och ambu-
lanstillverkare för att få insikt i vilka 
problemställningar de ser i dagens 
ambulanssjukvård.



31

Exempel på frågeställningar som kom upp
under användarstudierna:

”Bältesanvändingen måste förbättras”

”80-90% av transporterna är inte akut- eller traumarelaterade utan det gäller 
personer med en sjukdomshistoria””

”Arbetssätten och hur utrustningen används skiljer ganska mycket mellan sta-
tionerna”

“Vinterkläder påverkar bältesanvändandet”

“Alla vrider sig in över båren för att bättre komma åt patienten”

“Syrgasslangen sitter väldigt högt upp”

“Andra vårdarstolen används i princip aldrig”

“Det är egentligen bara på väg till en insats som man kan köra fort. Kör man 
för fort på vägen tillbaka med patient går det inte att vårda.”

“Rätt bullrigt och skumpigt”

“LP12 är en stor klump, speciellt med fickorna för EKG och deff.- plattor mon-
terade”

“Svårt att städa golvet med bår, bårsläde och stol på plats”

“Takförvaringslådorna sitter högt upp - svåra att se ned i för korta personer 
och går inte att nå sittande”

“Väldigt tung baklucka på Volvo och E-klass”

“Varför finns det ingen sverigestandard för ambulanser? Folk har ju samma 
sjukdomar oavsett var de bor?”
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En aktivitetsanalys gjor-
des för att kunna koppla 
samman utrustningen 
med arbetsprocessen.

Svarar på frågan: vilken 
typ av utrustning an-
vänds till vad?

Aktivitetsanalys
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Innan skiftstart
Rengöra inredning
Påfyllning av förbrukad utrustning
Kontroller - checklista
Exteriör rengöring

Vid transport
Larm (prio 1, 2, 3, 4).
Kvittera larm (sätter tidpunkt för utryckningen, ger info om vad 
som hänt och vart man skall).
Färd till angiven plats.
Urlastning av utrustning som krävs för insatsen.
Åtgärder hos patient (i hemmet, bilen eller på platsen).
Inlastning av patient.
Inlastning av urplockad utrustning.
Åtgärder i bil innan avfärd.
Avfärd.

Åtgärder som görs i bil och vilken utrustning används
Blodtryckstagning - LP2
Mätning av saturation - LP12
Tagning av EKG - LP12, EKG-plattor, mobiltelefon
Ge syrgas - grimma/mask, O2-flödesratt
Nålsättning / etablera venport -  stasband, nålsättningsenhet, 
stickande avfall, spruta, NaCl, klisterremsor
Administrera läkemedel - akutväska, sprutor,stickande avfall, 
sopkorg, vatten
Administrera infusioner  - infusionsvätska, hållare för infusions-
väskor
Ta temperatur - termometer
HLR / Ventilering - ventileringsutrustning
Hjärtkompressioner - manuellt
Defibrillering - LP12, def. plattor
Lägga om sår/förband - förbandsutrustning, sårtvätt
Säkerställa fri andningsväg - sug
Fylla i patientuppgifter- touchdisplay, tangentbord
Tillhandahålla kräkpåse - kräkpåsar
Desinficera händer - alkogel
Tillhandahålla urinbäcken – urinbehållare (främst vid långfärd)
Rengöring – papper
Andningssvårigheter - CPAP
Övrigt - filt, ambjörn
Kommunikation med föraren - muntligt
Kommunikation med patient - muntligt
Kommunikation med sjukhus/SOS – mobiltelefon / komradio

Vid akutmottagning
Hämta bårunderrede
Rulla in bår + patient på akutmottagning
Flytta över patient till sjuksäng - draglakan eller glidbräda
Rulla in patient på mottagning.
Lämna info + patientjournal till akutsköterska.
Skriv rapport i journalsystemet.
Fylla på förbrukat material.
Köra tillbaka till stationen.
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Mycket fokus på nycklarna till bilen. Stöldrisk i olåsta 
ambulanser. 
- Keyless entry/exit-system 

Hög ljudnivå i bilen gör det svårt för sjv att höra vad pa-
tienten säger, många gamla/sjuka talar lågt och svagt. 
Svårt att kommunicera förare - sjukvårdare.
- Större öppning till förarutrymmet, internradio eller 
integrerad kommunikation i stereosystemet. 
-Förbättrad ljudisolering.

Begränsad räckvidd när sjv är bältad. Svårt att nå bas-
funktioner som LP12, syrgasslang och förvaringslådor i 
takmodulen. 
- Närmare placering av basfunktioner till sjukvårdar-
nas sittplats.

Svårt att nå över hela patienten när sjv är bältad. I stort 
sett alla åker obältade och vrider sig in över patienten 
för att kunna ge medicin, sätta nålar, ta blodtryck etc. 
Stor risk för personskada även vid krock i låg fart.
- Ett arbetssätt där i patienten i så stor utsträckning 
som möjligt “görs klar” innan avfärd samt närmare 
placering av kritisk utrustning i sjukvårdshytten.

Många 12v-uttag, hur många används? 
- Onödig utrustning är dyrt och tar plats

Inga handtag eller stöd för patient som ligger på båren. 
Ger onödig påfrestning för redan sjuk person.
- Patienten behöver något handtag eller stöd för 
kroppen när bilen kränger under färd.

Hur mycket fästen krävs det för temporär utrustning, 
t.ex. narkos och sprutpumpar?
- Flexibla fastsättningsanordningar för extra utrust-
ning. Ger dessutom möjlighet att anpassa utrust-
ningens position efter egen smak och tycke.

Saknas förvaring för personalens vinterkläder och pa-
tientens väska/ytterkläder.
- Fler dedikerade förvaringslösningar

Trappstolens eget fäste är för dåligt. För att den inte 
skall skramla fästs den med extra spännremmar. Detta 
gör att den blir svårare att använda på ett enkelt sätt.
- Bättre fästen skulle öka användningsgraden.

Akutväskan är (ganska) lätt att ta utifrån och använda 
hos patient, men är betydligt mer svårhanterig inne i 
bilen eftersom den är mjuk och skrymmande. Ställs ofta 
på golvet framför ambulanssjukvårdaren.
- Placering och utformning av akutväska. 

Vid t.ex. hjärtstopp måste personalen ta med sig 
extremt mycket utrustning, .t.ex. LP12, andningsvårds-
väska, akutväska och bår. När man skall tillbaka med 
patienten blir det ofta ytterligare patientrelaterade saker 
som skall med, t.ex. kläder, väskor patientjournaler mm.
- Minska antalet kollin personalen behöver ta med 
sig. Utformning och arbetssätt med väsksystem i- 
och utanför bilen. *Nytt exjobb*

Relativt släta plstapanel på höger sida, men till vänster 
om båren är det plåtrent med hårda skenor fastbultad 
utrustning. Dessutom sticker manometern för syrgasen 
ut en decimeter i kupén. 
- Enklare regöring med större släta ytor och förva-
ringslösningar som går att stänga. Detta ger även ett 
mindre rörigt/mer välkomnande intryck för patienter 
och personal.
 
Sjvutrymmet ganska svårstädat med bår och stol på 
plats. 
- Urtagbar bårsläde. 
- Lättare stol som är enkalre att ta ur bilen vid behov. 
- Avspolningsbar interiör med dränage i golvet 

Tar lång tid att skriva journalerna inne på akuten. Inte 
samma rapporteringssystem som sjukhuset.
- Samma journalsystem för ambulans och övrig 
sjukvård.

Sjv. lägger ofta fram utrustning på konsolen eller stop-
par dem i fickor för att användas under färd, ex medici-
ner, grimmor, sprutor etc. 
- Fastsättningssystem för mindre detaljer och prepa-
rerad utrustning. 

Förvaringsmodul för LP12/Akutväska/Sug står precis i 
dörröppningen på höger sida. Modulen går att justera i 
längdled, men justeringen sitter på golvet (svår att nå)
och hela konstruktionen är tung och går trögt att flytta.
- LP12 är den mest använda utrustningsdetaljen 
och borde därför enkelt kunna ställas in för en bra 
arbetssituation.

Patientjournalen läggs på olika ställen, ibland under 
kudden på båren, ibland i en påse från hemmet, ibland 
liggande på konsolen i sjvutrymmet. Glöms kvar i bilen i 
eller i båren.
- Fäste/ficka för journaler

Optimal höjd på båren i bilen? Idag känns det som om 
den ligger lågt ned? 
- Höjdjustering av bårsläden

Identifierade problem
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Sjvstol inte höj- och sänkbar. Stolen mycket tung och 
trög att justera i längdled. Bältet på andra sidan?
- Smidigare stol med bättre justeringar

Position för ventilation av patienten? Idag är sjv obäl-
tad vid denna uppgift och får huksitta med rumpan på 
splintlådan för att nå fram. Båren krocktestad till 10G. 
Borde inte vara något problem att få sitta vid patientens 
huvudände?
- Vårdarstol nr två bör placeras där ambulansperso-
nalen ser vårdbehovet.

Andra vårdarstolen är svår att fälla ner och används 
därför sällan.
- Enklare hantering av andra vårdarstolen.

Tunga lyft då båren tas med.
-Layout som gör att patienten kan i högre utsträck-
ning gå in själv.
- Större användning av trappstol.
- Ny utrustning för inlastning av bår och patient, t.ex 
automatiserad bårsläde.
(ex. Stryker PowerLoad, http://www.youtube.com/
watch?v=Yuwx3VAK7EE ).

Trångt i vårdutrymmet vid vårdkrävande fall (småbilsam-
bulans), samt när flera anhöriga skall åka med.
- Större vårdutrymme
- Kravet är fem stycken bältade platser inklusive 
båren.

Stora dörröppningar kyler mycket snabbt ner vårdutrym-
met vintertid.
- Möjlighet att komma åt utrustning utan att behöva 
öppna in till vårdutrymmet.

Placeringen av syrgasens flödesratt gör att den är lätt att 
glömma öppen med tomma flaskor som följd.
- Gruppera funktioner intill varandra.

Tunga bakluckor på vissa bilar
- Motoriserade öppningar

Inget standiserat arbetssätt -> ingen standardiserad 
utrustning - ingen standardiserad layout
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I enlighet med SS-EN-1749 så krocktes-
tas inredningskomponenter i 10G. Detta 
motsvarar en krock i ca 30 km/h och är det 
enda krockkrav somambulansinredningen 
måste uppfylla.

Det är med andra ord oklart vad som händer 
vid högre hastigheter. Ingen ambulanspro-
ducenter krocktestar sina fordon, utan det 
är komponentprovning som gäller. 

Tills krockkraven höjs på ambulanserna 
måste inredningen utformas för att vara så 
krocksäker som möjligt:
- Uppmana till- och underlätta bältesan-
vändning. Bilbältet är den enskilt viktigaste 
säkerhetsdetaljen.

 - Minimera mängden utstickande detaljer 
och utforma stötupptagande, släta paneler 
med stora radier.
- Placera inte utrustning ”för nära”, så att 
vårdpersonalen riskerar att slå i den vid en 
krock.
- Minimera lös utrustning inne i vårdutrym-
met. Ingen öppen förvaring utan allt skall 
kunna stängas till eller spännas fast.

Det har varit mycket svårt att få fram sta-
tistik på vad som händer i en ambulans vid 
en krock, men säkert (sic!) är att en obältad 
ambulanssjukvårdare riskerar att skada sig 
allvarligt även vid sammanstötningar i rela-
tivt låga hastigheter.

”Som tidigare nämnts behöver nödvändigtvis inte bilbältesanvändningen vara 
så hög i ambulanserna. Detta försätter personalen för en större riskutsatthet 
samtidigt som patienterna riskerar att skadas ytterligare vid en kollision. Vid 
en kollision där en person inte är bältad riskerar denne att kastas runt inne i 
fordonet. En följd av detta är att de personer som vistas i fordonsutrymmet 
kan kollidera med varandra. 

Handlingen att inte använda bilbälte kan ses som en altruistisk handling som 
ambulanssjukvårdaren utför gentemot patienten. Genom att helt och hållet 
åsidosätta den egna säkerheten ägnas all tid och tanke till det medicinska om-
händertagandet. Vid en bilkollision kan denna altruistiska handling innebära 
att sjukvårdaren skadas allvarligt och att patientarbetet därmed avbryts eller i 
värsta fall upphör.”

J.Lundälv - Ambulansrelaterade skadehändelser – 2005

Kort om krocksäkerhet
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Utifrån de identifierade problemen formulerades tre övergripande 
problemställningar för det fortsatta arbetet:

”Öka användningen av säkerhetsbältet i vård-
utrymmet.”

”Utred placering av den andra vårdarstolen.”

”Hitta ett bättre arbetsposition för den mest 
frekvent använda utrustningen”

Problemformulering
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Konceptutveckling
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”Personalen upplevde räck-
vidden som ett genomgående 
problem i vårdutrymmet. 
Utrustningen som ambu-
lanspersonalen använder till 
nästan alla patienter, nås inte 
utan att personalen lossar på 
det egna bilbältet. Utrustning 
som inte nås av många är LP 
12:an och även syrgasen i 
vissa typer av bilar. 

Eftersom räckvidden ge-
nomgående upplevdes som 
mycket otillfredsställande 
medförde det att ambulans-
personalen planerade och i 
förväg tog fram utrustning 
som kunde behövas under 
färden. Det resulterade då 
i att flera lösa föremål låg 
utspridda i vårdutrymmet, 
eftersom avställningsytorna 
upplevdes som för små.”

Trafiksäker transport och vård 
av patient i ambulans.
K.Petzäll - 2008
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Det enklaste sättet att öka bältesanvändandet är att 
placera utrustningen som behövs inom räckhåll för en sit-
tande person.

Dessutom behöver man underlätta användandet av bältet 
genom att erbjuda förvaringslösningar för t.ex. vinterkläder 
och säkerställa att bältet har en bra funktion (lätt att ta på 
och av, rullar upp enkelt, enkelt att knäppa, osv.).

Att ha en stol med bra justeringsmöjligheter är också en 
viktig del. Istället för att knäppa upp bältet flyttar man 
stolen. Stolen bör helst ha justering både i längd- och 
sidled för att ambulanspersonalen skall kunna positionera 
sig friare mot patienten och för att det är lättare att hitta en 
bra arbetsställning.

En bårsläde som är justerbar i längd-, sido- och höjdled 
är en annan utrustningsdetalj som har stor påverkan på 
arbetssituationen.

Öka användning av säkerhetsbälte
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Bältade vårdpositioner i dagens Sprinterambulanser hos LVN. 
Svårt att utföra ventilering på patienten utan intubering.
Position 2 är en fällstol.

Placeras en bältad vårdposition vid patientens huvudände kan ventilering utföras på  
ett bättre sätt. Skall vårdutrymmet innefatta tre fasta bältade vårdpositioner krävs en 
inre bredd på ca 200cm för att pos. 2 skall fungera bättre.

Med en sittbänk (ej för persontransport) på position 2 under-
lättas arbete i vårdutrymmet när ambulansen står stilla.

Vårdpositioner

1

1

1

2

2

2

3

3
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Alla ambulanser i LVN har position 1 som den hu-
vudsakligt använda vårdpositionen.

I dagens storbilar är position 2 en fällstol som 
roteras ut från sidoväggen och låses i läge vid 
transport.

Stolen är dock inte så frekvent använd eftersom 
det är svårt att utföra ventilering på patienten när 
man sitter vid sidan om båren.

Placeras en stol med säkerhetsbälte vid patientens 
huvudände (pos. 3) kan ventilering utföras på  ett 
säkrare sätt. Då sitter sjukvårdaren i patientens/
bårens längdriktning vid en eventuell krock.

Med en sittbänk (obältad, ej för persontransport) 
på position 2 underlättas arbete i vårdutrymmet när 
ambulansen står stilla. Det finns dock alltid en risk 
att den här typen av sittplatser används även vid 
körning.

Ett annat alternativ för att komma ur vägen för bår 
och patient vid en eventuell krock är att placera yt-
terligare en stol med säkerhetsbälte på position 4.

Då kan position 3 användas enbart när det finns en 
patient i bilen som behöver ventileras. Vid längre 
transporter eller om flera anhöriga skall följa med 
patienten till sjukhuset är position 4 stolen som 
skall användas.

1

3

4

En stol i position 4 för rena transport-
uppdrag gör att position 3 inte behöver 
användas i onödan.
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LifePak 12 är den mest frekvent använda 
utrustningen som är monterad i ambulansen. 
Den används i princip vid varje transport, 
samt tas relativt ofta med till patienten. 
För att kunna värdera placeringen gjordes en 
enkel kravspecifikation.

LP12-enheten:
- Skall vara placerad på en krocksäker posi-
tion.
- Bör kunna tas ur ambulansen på ett ergo-
nomiskt bra sätt när ambulanspersonalen tar 
med den till patient.
- Bör kunna sättas tillbaka i ambulansen på 
ett ergonomiskt bra sätt efter användning.
- Bör kunna användas i ambulans vid körning 
på ett ergonomiskt bra sätt.
- Önskvärt att kunna justera positionen i am-
bulansen under körning.

Ett antal idéer för hur man skall kunna flytta 
LP12:an mellan de olika användningslägena 
togs fram.

Länge låg ett system med glidskenor som kan 
flytta enheten bra till, men efter diskussion 
med ambulanstillverkare och LVN så skrota-
des den idén till fördel för en enklare lösning 
där LP12an fästs i väggen med en svängarm. 
Fördelen med enheten placerad i väggen är 
att den i princip är helt ur vägen vid en even-
tuell kollision.



46

Användningscenarier LP12

Transportläge

Användningsläge 1

Ev. omkopplingsläge vid 
inlastning av patient

Användningsläge 2
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Akutväska
Dagens akutväska är tvådelad med ett 
blixtlås och har förstärkningar i skum 
för att hålla formen. Väskan har även 
axelremmar att kunna användas som 
ryggsäck.

Problemet är främst när väskan 
används i bilen, dels därför att den är 
placerad i samma modul som LP12:an 
och därmed svår att nå med säker-
hetsbälte på. De flesta inom ambu-
lanspersonalen ställer därför väskan 
på golvet framför fötterna och jobbar 
med den därifrån (böjer sig ner) eller 
tar upp väskan i knät, vilket är jobbigt 
då väskan är mjuk och skrymmande.

För att skapa bättre förutsättningar för 
att jobba direkt ur akutväskan place-
rades den i ett tidigt skede på väggen 
för att förbättra arbetsställningen. 

Andra fördelar, förutom arbetsställ-
ning, med att jobba direkt ur akut-
väskan är att mindre mängder med 
förbrukningsutrustning som grimmor, 
kräkpåsar, nålsättning o dyl. behöver 

förvaras på andra ställen (kan-vara-
bra-att-ha lösningar).  Om det istället 
placeras i akutväskan så kan den fyl-
las på vid varje besök på akutmottag-
ningen eller ambulansstationen.

Eftersom akutväskan är en utrust-
ningsdetalj som används i princip lika 
mycket som LP12an så blir kravspeci-
fikationen för dess positionering snar-
lik. Akutväskan tas däremot med ut ur 
ambulansen oftare än LP12-enheten, 
därför är ergonomisk i- och urtagning 
ett skallkrav.

- Skall vara placerad på en krocksäker 
position.
- Skall kunna tas ur ambulansen på ett 
ergonomiskt bra sätt när ambulans-
personalen tar med den till patient.
- Skall kunna sättas tillbaka i ambu-
lansen på ett ergonomiskt bra sätt 
efter användning.
- Bör kunna användas i ambulans vid 
körning på ett ergonomiskt bra sätt.
- Önskvärt att kunna justera positio-
nen i ambulansen under körning.
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Koncept 1 - Två ingångar

Sjukvårdsväska
Andningsvårdsväska 
Förlossningsväska
Barnväska
Hjälmar
Västar
Snökedjor
Lassekudde
Medimix
Övrig utr. t.ex. Lucas

Splintar
Syrgasflaskor

Layoutförslag

Koncept 1 - Två ingångar

Bakre förvaringslåda:
- Patientens persedlar
- Övrig utrustning

Strykerstol

Väggförvaring

Takförvaring

Koncept 1 - Två ingångar

Ett antal layoutkoncept togs fram och 
utvärderades med personal från LVN.

Det som diskuterades flitigast var 
hur många ingångar som behövs, vilken 
utrustning som skulle placeras var och 
vad som verkligen behövdes, samt hur 
arbetssätten skiljde mellan de olika 
koncepten.
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Koncept 2 - Tre ingångar

Splintförvaring

Höger dörr:
61,5 cm bredd

(diagonalt mot LP12

Koncept 1 - Två ingångar

Sjukvårdsväska
Andningsvårdsväska 
Förlossningsväska
Barnväska
Hjälmar
Västar
Snökedjor
Lassekudde
Medimix
Övrig utr. t.ex. Lucas

Splintar
Syrgasflaskor

Koncept 1 - spegelvänd

Utsteg åt vänster (i trafiken)

Vårda ”åt höger”

Koncept 1 - Två ingångar
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Exempel på layoutförslag 
med tre ingångar

Räckviddsanalys i 
3D-miljö.
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Konceptutvärdering

Från konceptutvärderingen framkom 
ett antal synpunkter som beaktades vid 
framtagning av det  slutliga förslaget. 

Några exempel:

- Ur krocksynpunkt är inte det hårda 
”skalet” som används för att dölja- och 
stödja  akutväskan helt optimalt.

- Undvik allt som kan skada vid krock.

- Skensystemet för LP12 är en intres-
sant lösning, men det kräver en hel del 
utveckling

- Alla koncepten har trappstolen ståen-
de med befintligt fäste, en lösning som 
inte fungerar så bra idag.

- Det blir färre kompromisser om man 
väljer konceptet som ”offrar” en sido-
ingång till fördel för en större insteg på 
andra sidan.

- Bra att ifrågasätta om man verkligen 
måste sitta till höger för att kunna vårda 
bäst.

- Grupperas gasflaskorna så förvarar 
man alla tryckkärlen på ett ställe.

- Lösningar där man kommer åt utrust-
ningen utifrån underlättar.
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Resultat
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Utrustning åtkomlig inifrån via ett jalusi.

Bår och bårsläde

Sug

Resultat
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Det slutliga layoutförslaget är en ambulans med 
två ingångar, en till höger och en genom bakdör-
rarna.

Alla väskor och splintar, samt syrgas förvaras i ett 
utrymme innanför den vänstra skjutdörren. Där 
kommer man åt merparten av utrustningen utan 
att kyla ut kupén vintertid.

Ett Jalusi bakom den andra vårdpositionen gör 
att man kan kan komma åt delar av utrustningen 
inifrån kupén.

På vänster sida, ovanför hjulhuset, förvaras 
scoopbåren. Ovanpå scoopförvaringen är sugen 
monterad. Från den positionen är den enkelt 
åtkomlig från den andra vårdpositionen. Bredvid 
sugen finns plats för montering av IVA-utrustning. 

Vid sidodörren är även torpedväggen flyttad bakåt 
25cm. Detta för att skapa ett större utrymme i 
förarkupén där vinterkläder, personlig utrustning, 
samt hjälmar och västar kan förvaras. På så sätt 
minskar samtidig man antalet saker som behöver 
förvaras i vårdutrymmet. För längre transporter 
finns ytterligare ett fällbart säte monterat vid högra 
sidodörren.

Bår och bårsläde är steglöst justerbara i längd- 
och sidled. Skjuter man bårsläden längst fram 
i fordonet kan rörligare patienter själva stiga in 
genom sidodörren och antingen sätta sig på båren 
eller på transportstolen. Orsaken till att det är 
bättre att kliva in genom sidodörren är att det är 
lättare att skapa ett ergonomiskt bra insteg där.

Det går även att kliva in genom bakdörrarna, men 
integet där blir högre och svårare.

För att göra ambulanserna mer enhetliga över 
länet och därmed förenkla bl.a. vid personalutbyte 
och för säkrare hantering i stressade situatio-
ner har alla större utrustningsdetaljer som t.ex. 
väskor dedikerade placeringar och passar bara 
på ett ställe. Detta är ett arbetssätt hämtat från 
bilindustrin och kallas på japanska för Poka-yoke, 
”undvik misstag”.

Fällstolar för vårdposition 2
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Sjukvårdsväska
Andningsvårdsväska 
Förlossningsväska
Barnväska
Medimix
Lassekudde
Lucas

Splintar
Fixeringsutrustning
Syrgasflaskor

Ingående detaljer
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Scoopbår

Täckt förvaring 
för trappstol

LP12 och akutväskan är fästa 
på väggen och går att vinkla 
ut vid användning.
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Ambitionen med väggförvaringen är att en så 
stor del som möjligt av utrustningen skall finnas 
tillgänglig från en sittande, bältad, position.

Förvaringsmodulen maximerar utrymmet i skal-
lislagszonen för minskad risk vid en eventuell 
sidokrock.

Utrustningen har ordnats efter användningsfrek-
vens, där de minst använda detaljerna placerats 
ovanför huvudet.

Räckviddsanalys har gjorts med hjälp av 
5 - 95 percentilens mannekiner i 3D-miljö, samt 
med fysiska personer i mock-up.

För förbättrad ergonomi sitter LP12 och akutväs-
kan på ett gångjärn och kan vikas ut från väggen 
ca 30 grader.

Väggförvaring
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Innerväggen är förskjuten 25 cm 
bakåt vilket skapar bättre plats 
i förarutrymmet för vinterkläder, 
hjälmar, västar och personlig 
utrustning.

Resultat
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De flesta detaljerna i det här layoutförslaget är 
direkt applicerbara då Landstinget i Västernorr-
lands skall upphandla nästa omgång ambulanser.

Utmaningen ligger istället hur man skall få en 
kontinuerlig produktutveckling. Om leverantören 
varierar från upphandling till upphandling kan 
det vara svårt att få gehör för tidigare utveckling. 
Kanske kan man teckna ramavtal med en viss 
leverantör under ett antal år?

Det finns även en hel del att göra vad det gäller 
utrustningsbiten. Dagens övervaknings- och def.
enheter skulle tjäna mycket på att kunna överföra 
information trådlöst. Då skulle man kunna monte-
ra mer utrustning på båren och bara ha en mindre 
display placerad intill vårdarstolen.

Akutväskan är också en produkt som har stor 
förbättringspotential, speciellt som man försöker 
arbeta mer ur väskan och ha mindre utrustning i 
bilen.

Det finns potential till ett mer slimmat väsksys-
tem. Ju mindre ambulanspersonalen måste bära 
desto mindre risk för förslitningsskador.

Skall ambulansen på t.ex. ett misstänkt hjärt-
stopp tar de med sig LP12 (def + monitor), 
andningsvårdsväska (syrgas), akutväska och bår/
trappstol. När man sedan skall ner till bilen igen 
så har personalen samma antal kollin att bära på, 
och dessutom patienten, patientens kläder och 
väskor mm.
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Enkät för frekvensanalys

Sida 1

Utrustningsundersökning ambulanspersonal

Ålder: Man / Kvinna Tjänst: Antal yrkesår:

Användningsfrekvens Typ av insats

Utrustning Vid varje utryckning Varje dag Varje vecka Varje månad Varje år Aldrig använt Vid vilken typ av insats använder du utrustningen? Beskriv gärna förfarandet.

LP-12

Armsplint

Spindel + huvudstöd

Halskragar

Pump till splintar

Scoop

Andningsvårdsväska

Infusionsvätskor 

Sug

Akutväska

Förlossningsväska

Syrgas

Avfallsburk (stickande)

Sopkorg

Värmeflt

Ambjörn 

Vatten

NaCl 250 ml

Extra flt o lakan

Urinbehållare

Grimmor

Syrgasmasker

Handskar

Hushållspapper

Kräkpåsar

Munskydd

Hjälmar + västar

Trappstol

Snökedjor

Bensplint

Quicksplint

Kedväst

Örontemperaturmätare

Medimix

Coverbag 

Alkogel

Extra deffplattor

Liten nålsättningsenhet

C-pap

Lassekudde
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Utrustningslista Ambulans 901 , 902, 906 och 907
2010-11-02

Vårdutrymme

Bensplint
Armsplint
Quicksplint
Kedväst
Spindel + huvudstöd
Halskragar (2st vuxen 1st barn)
Pump till splintar
Scoop
Andningsvårds väska   (se separat förteckning
Infusionsvätskor 
Sug
Akutväska (se separat förteckning)
Örontemperatur mätare
Förlossningsväska
Syrgas
Medimix
Avfallsburk (stickande)
Sopkorg
Coverbag 
Värmefilt
Ambjörn 
Vatten
NaCl 250 ml
Alkogel
1st Extra filt o lakan
1st Extra deffplattor vuxen + elektroder
Urinbehållare
Liten nålsättningsenhet  (blå, rosa, grön 2 st av varje mm)
2st Grimmor
2stSyrgasmasker
Handskar (M, L, XL)
Hushållspappaer
C-pap
Kräkpåsar
Munskydd
Hjälmar + västar
Lasse kudde
Trappstol
Snökedjor (vintertid)
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