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Abstrakt 

Bakgrund: I ambulanssjuksköterskan dagliga arbete förekommer det lyft av patienter till och 

från bår, vilket sker i varierande miljö och händelser. Det ställer krav på erforderlig utbildning 

och kompetens att hantera detta arbetsredskap. 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av Allfa-båren som 

arbetsredskap i det dagliga arbetet. 

Metod: Till studien valdes selektivt 18 sjuksköterskor från en ambulansstation i 

Gävleborgslän. Tio kvinnor och åtta män medverkade. Tre fokusgruppintervjuer genomfördes 

och spelades in, dessa transkriberades och analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Intervjuerna resulterade i tre områden: Säkerhet för patient och ambulanspersonal 

vid lyft och transport i ambulans. Kunskap och utbildning om bår och lyftteknik samt 

sjuksköterskornas erfarenheter av båren som arbetsredskap, med underkategorier.  

Ambulanspersonalen var nöjd med båren som arbetsredskap men saknade bra anordningar för 

att kunna ha patienter fastspända under transport och på så vis få en säker arbetsmiljö samt 

öka patientsäkerheten. Ambulanspersonalen upplevde att den största risken för att skada sig 

själv är vid ilastningen och vid de lyft man oundvikligen måste göra i olika miljöer.  

Deltagarna i studien konstaterar att det saknas en kontinuerlig utbildning i lyftteknik och 

bårhantering.  

Man ser på båren som ett bra arbetsredskap men båren används mindre för att transportera 

patienten ut till bilen då man i större utsträckning låter patienten gå ut eller använder andra 

hjälpmedel. Alla i studien hade någon gång känt sig osäker kring båren speciellt då yttre 

faktorer som snö och svårframkomliga vägar gör att underlaget blir svårt att gå på och känslan 

av att tappa greppet om båren fanns hos många av deltagarna. 

Slutsats: Det finns behov av mer utbildning i ergonomi på arbetsplatsen och fler studier 

behöver göras. I takt med högre medicinskkompetens i ambulanserna och fler undersökningar 

görs innan patienten förs in i ambulansen gör att fler patienter inte behöver bäras utan själva 

kan sätta sig på båren. 

Nyckelord: Ambulanspersonal, bår, hjälpmedel, kvalitativ metod 



 
 

Abstract  

Background: The paramedic daily works with lifting of patients to and from the stretcher. It is 

done in a variety of environments and events. This puts demands to have the necessary 

training and expertise to handle this equipment. 

Purpose: The study aims to describe ambulance nurses' experiences of Allfa-stretcher as tools 

in their daily work. 

Method: 18 nurses from an ambulance station in Gävleborg County were selectively chosen 

for the study.  Ten women and eight men participated in the study. Three focus group 

interviews were carried out and recorded, these were transcribed and analyzed by qualitative 

content analysis. 

Results: The interviews resulted in three areas: Safety for the patient and paramedics lifting 

and transport by ambulance. Knowledge and training on a stretcher and lifting technology and 

the nurses' experiences of the stretcher as a tool, with subcategories. 

Paramedics were satisfied with the stretcher as tools but missed good facilities to be able to 

have patients restrained during transport and get a safe working environment and increase 

patient safety. Paramedics felt that the greatest risk of harming yourself is at embarkation and 

at the lift you inevitably have to do in different environments. 

Participants in the study note the lack of a continuous training in lifting techniques and 

handling of the stretcher. 

Paramedics feel that the stretcher is as a good tool but the stretcher is used less to transport the 

patient out to the car when greater enables the patient to go out or use other aids. Everyone in 

the study had felt insecure about stretcher especially when external factors such as snow and 

almost impassable roads make that the basis becomes difficult to walk on and the feeling of 

losing sight of the stretcher were among many of the participants. 

 

Conclusion: There is need for more training in ergonomics and more studies need to be done 

on the subject. As higher medical skills in ambulances and more investigation is done before 

the patient is taken into the ambulance makes that more patients do not need to be worn the 

patient can settle on the stretcher themselves. 
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Inledning 

Att arbeta inom den prehospitala vården är många gånger utmanande i situationer och 

händelser då arbetsmiljön bestäms utifrån var den drabbade befinner sig. Detta kan ställa 

ambulanssjuksköterskan inför medicinskt svåra beslut och i en arbetsmiljö med tunga lyft och 

ogynnsamma arbetsställningar och ett arbete som kan ske under hot och stress. Det kan i sin 

tur resultera i att situationen får avgöra hur snabbt och på vilket sätt patienten förs från den 

miljö den befinner sig i. 

I själva lyftmomentet från säng, golv och kanske i trånga trapphus har ambulansbesättningen 

olika hjälpmedel såsom Vendela-lyften 

(http://www.handicare.com/media/11482/Sv_Manual_FlexiMove_4012_4016_HC.pdf)
1
, glidbräda, lakan 

och E Z glide (http://www.fernoems.com/powertraxx)
2
 en stol med larvfötter som patienten placeras 

i när utrymmet är trångt. Ett annat hjälpmedel i detta arbete är båren som patienten 

transporteras i till och från ambulansen och från bilen in på vårdinrättningen. Idén till studien 

väcktes av att det under de senaste åren inkommit avvikelserapporter. Patienter och personal 

har hamnat i situationer där den omhändertagna fallit från båren, eller att båren kantrat vid i 

och urlastning, trots att det i många fall varit erfaren personal som utfört arbetssysslan.  

Infallsvinkeln i detta arbete utgår ifrån att belysa den enskilde ambulanssjuksköterskans 

upplevelse i sitt arbete runt och med allfa-båren. Deras upplevda handlag, att bära patienter i 

olika arbetsmiljöer och arbetsmoment och om man då upplever sig säker kontra osäker i 

handlaget med båren. Trots att det sker missöden kontinuerligt i hanteringen runt båren finns 

det i dagsläget få studier eller inga alls i ämnet inom ambulanssjukvården. Vilket är 

förvånande då man under sekel använt båren som ett arbetsredskap att transportera människor 

på. 

 

Bakgrund 

Historiskt sett kan man se att de första idéerna att föra den skadade från en skadeplats till en 

mer permanent vårdinrättning har sitt ursprung redan så tidigt som under slutet på 1700-talet. 

Napoleon Bonapartes chefskirurg utvecklade vid den tiden en transportkedja från slagfältet till 

fältsjukhuset. Militären har sedan dessa dagar använt enkla bårar för att transportera den 

skadade till ett annat transportmedel. Hästdragna ambulanser infördes under 1880-talet i 

Sverige och under början av 1900-talet blev dessa ambulanser motordrivna. En 

http://www.handicare.com/media/11482/Sv_Manual_FlexiMove_4012_4016_HC.pdf
http://www.fernoems.com/powertraxx
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transportorganisation byggdes då upp med det enkla syftet att transportera patient till sjukhus. 

Detta ändrades 1950 då man började ge vård prehospitalt, samt vård under transporten in till 

vårdinrättningen (Suserud, 1998). Ambulansverksamheten i dagsläget beskrivs som 

sjukhusets förlängda arm ut till patienten där ambulanssjuksköterskan skall ge en adekvat 

vård redan prehospitalt och att snabbt bedöma patientens tillstånd (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg 2003; Wireklint – Sundström, 2005). 

I det dagliga arbetet för ambulanssjuksköterskor är båren ett arbetsredskap man transporterar 

och bär patienter. I detta handgrepp uppstår ibland händelser som utgör en risk för både 

patient och vårdare. Studier visar att personal har förvärvat skador på rygg och i andra delar 

av kroppen i sin profession (Hogya & Ellis, 1990; Stillwell JA & Stillwell PJ, 1984).  

Det finns studier som visar att ambulanspersonal drabbats av problem med nacke, rygg och 

axlar. Det är i högre grad kvinnor som förvärvar dessa problem. Det syns ett samband i runt 

hur man hanterar båren och hur in och urlastnings moment går till rent fysiskt men även hur 

bilens konstruktion antingen underlättar eller försvårar detta arbetsmoment (Aasa, Brulin, 

Barnekow-Bergkvist & Ängquist, 2005a). Däremot har det inte visat någon skillnad mellan 

kön när det gäller styrka i ryggen (Crill & Hostler, 2005). I och med att människor blir äldre 

sker det naturliga förändringar i de strukturer och funktioner i kroppen som gör att dessa 

processer förändras ytterligare och utgör att kroppen utsätts för större påfrestningar (Jahren-

Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). Ambulanssjuksköterskan ställs inför svåra lyft i 

ogynnsamma miljöer där själva lyftet kan vara svårt i hänseende att det är svårt att få ett bra 

grepp och att det då blir en fel kroppsställning som medför en dålig ergonomi i lyfttekniken, 

viket i sin tur ökar risken för belastningsskador (Hansen, Rasmussen, Keyd, Neilsen & 

Andersen, 2012). 

I arbetet går det ibland långa perioder med inaktivitet och kortare perioder av hög fysisk 

aktivitet, då ofta över personens anaeroba tröskel när musklerna inte har en tillräcklig 

syreupptagningsförmåga och utsätts för en stor risk att skadas (Berger, Der, Mutri & Hannah,  

2005; Aasa, Barnekow-Bergkvist, Johansson & Ängkvist, 2004). I jämförelse med annan 

vårdpersonal och populationen i övrigt drabbas ambulanspersonal i högre grad av 

muskuloskeletala och andra fysiska åkommor detta på grund av tunga lyft och bärande av 

patient i ogynnsamma miljöer (Sterud, Hem, Lau & Ekeberg, 2011). En annan aspekt i 

arbetsmomentet med att bära människor på bår är att patienterna har blivit tyngre. The 

American College of Sports Medicine (ASCM) har tagit fram uppgifter om att 50–60 % av 
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den vuxna befolkningen är överviktiga och att 22% anses ha en kraftig övervikt (Crill & 

Hostler, 2005). 

Under ett arbetspass hamnar sjuksköterskan i varierande arbetsmiljöer. Detta kan skapa en 

stress i arbetssituationen där sjuksköterskan upplever att man inte klarar av situationen eller 

inte har kontroll över den (Svensson & Fridlund, 2008). Detta kan i sin tur ge en försämrad 

finkoordination, försämrad motorik samt svårigheter att hålla sig fokuserad och att tänka 

konstruktivt (Aasa, Brulin, Ängqvist & Barnekow-Bergkvist, 2005b). 

Det finns ett behov i att kontinuerligt ha en pågående diskussion och utbildning i lyftteknik 

och att ha hjälpmedel som underlättar arbetet för ambulansjuksköterskan (Aasa et al., 2005a). 

Studier har påvisat att konstruktionen på fordonen som används inom ambulanssjukvården är 

anpassad i hänseende av att lasthöjden inte blir för låg eller för hög (Aasa et al., 2005b). 

Ambulanssjuksköterskans huvudsakliga arbetsplats är ju fordonet. Det är då viktigt att 

personalen känner sig trygga och säkra i den miljön. Det finns forskning som visar att det 

finns brister i säkerheten både för personal och patienten (Petzäll, 2008). I arbetsmiljöverkets 

arbetsmiljölag står: ”Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 

arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därmed vara att allt 

sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för 

ohälsa eller olycksfall undanröjs” (SFS, 2002:585§2). Det som kan föranleda olyckor med bår 

är vid införandet av patienten på släden in i bilen då hjulen kan hamna fel om man inte är 

uppmärksam varvid båren tippar åt sidan. 

 

 – När personalen lyfte på båren hamnade ett hjul fel och båren tippade så att Helge rasade 

med fötterna och bålen fastspända. Han slog huvudet i min fot, jag hade ett blåmärke efteråt, 

berättar My Sjöstedt (http://www.ystadsallehanda.se/ystad/article1277097/Ambulansmaumlnnen-tappade-

Helge.html)
3
, 

 

-En kväll blev den cancersjuka kvinnan hastigt sjuk och började spy blod. Ambulans tillkallas 

och när de spänt fast henne på båren och ska skjutsa in henne i ambulansen välter hela 

ekipaget. Kvinnan faller handlöst i backen och slår upp ett stort hål i huvudet. Båren i 

ambulansbilarna har hjul som hjälper båren att glida in på en skena i bilen. Kvinnans make 

http://www.ystadsallehanda.se/ystad/article1277097/Ambulansmaumlnnen-tappade-Helge.html
http://www.ystadsallehanda.se/ystad/article1277097/Ambulansmaumlnnen-tappade-Helge.html
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säger att ambulanspersonalen inte såg till att ett av hjulen verkligen låg på skenan när båren 

skulle skjutas in (http://gd.se/nyheter/1.5412301-ambulanspersonal-tappade-kvinna)
4
. 

 

Ambulansbårar 

Det finns en rad olika varianter av bårar inom ambulanssjukvården i Sverige. Bår är ett av de 

redskap som används dagligen för att transportera patienter till och från sjukhus. 

Allfa båren är den bår som används av flest ambulans stationer idag. Den har en maxlast på 

250kg. Båren är 55cm bred och 190cm lång och väger utan patient ca 30kg. Den är utrustad 

med ett fyrpunktsbälte samt lår och benbälte för patienten. Den är försedd med skaklar i 

huvudänden och i fotänden som är utdragbara. Båren kan ställas i olika lägen bla hjärtläge, 

chockläge och vanligt sittläge. Den måste vara krocktestad och godkänd 

(http://www.fernonorden.se/pcatalog/medical-supplies-1/ambulance-cots-1/cots-1/allfa-europe-1/)
5
. 

 

Problemformulering 

I ambulanssjukvården förekommer många lyft och transporter av patienter som ska till eller 

från sjukhus. Under varje arbetspass behöver patienter bäras i trappor och lyftas in i 

ambulansen, många av momenten är tunga och sker med en ouppvärmd kropp under stress, en 

svår arbetsmiljö. Dessa faktorer gör ergonomi extra viktigt för att undvika personskador. 

Båren är en av de viktigaste arbetsredskapen under dessa moment. Både personalen som 

arbetar och patienten som ligger på båren ska transporteras säkert till sjukhuset. Akut sjuka 

patienter som kräver snabba insatser under transporten gör att patienten många gånger inte 

ligger fastspänd på båren under transporten, det är ett arbetsmiljöproblem och en 

omvårdnadsrisk för patienten. Patienten som ligger på båren kan uppleva det som otäckt att 

bli buren och fastspänd, i trånga utrymmen som trapphus är det lätt att patienten vill hålla i sig 

i något och tar tag i ett trappräcke eller liknande vilket kan leda till att både personal och 

patient skadar sig då det är stor risk att båren tippar. Ambulanssjukvården ansvarar för en 

säker transport av patienten från hämtplatsen till sjukhuset i alla väderlekar dygnet runt. För 

att tillgodo se en bra arbetsmiljö för personalen och sörja för en god omvårdnad av patienten 

behövs bra transportmedel och bärutrustning. 

 

http://gd.se/nyheter/1.5412301-ambulanspersonal-tappade-kvinna
http://www.fernonorden.se/pcatalog/medical-supplies-1/ambulance-cots-1/cots-1/allfa-europe-1/
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Syfte 

Studiens syfte var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av Allfa-båren som 

arbetsredskap i det dagliga arbetet. 

 

Frågeställningar 

- Hur upplever sjuksköterskor i ambulanssjukvård det att bära Allfabår? 

- Hur beskriver de sin kunskap om lyftmomenten? 

- Hur hanterar sjuksköterskorna säkerhetsaspekten för patienten och dem själva vid lyft 

från lägenhet/hus och in i ambulansen? 

 

Metod 

Design 

Studien utfördes med en kvalitativ ansats med tre semistrukturerade fokusgruppintervjuer som 

avsåg belysa sjuksköterskors upplevelser av alfabåren som arbetsredskap. Enligt Polit och 

Beck (2008) passar en kvalitativ metod när mänskliga upplevelser och känslor skall studeras. 

 

Urval & procedur 

Studien är gjord med ett selektiv urval och utfördes på en ambulansstation i mellansverige. 

För att fånga så många deltagare som möjligt skedde intervjuerna vid skiftbyte. Vi valde ut tre 

dagar då intervjuerna skulle genomföras, slumpen avgjorde vilka som var i tjänst och som 

kunde delta i studien. För att delta i studien skulle personen vara legitimerad sjuksköterska 

och ha arbetat minst ett år inom ambulanssjukvård. Detta är en rimlig minimitid för att ha en 

uppfattning om olika situationer och erfarenheter av det man som ambulanspersonal kan stöta 

på i sitt dagliga arbete. Totalt var det 18 sjuksköterskor som deltog vid 

fokusgruppintervjuerna. De hade arbetat mellan ett år till 33år i yrket. Merparten, elva var 

grundutbildade sjuksköterskor och sju vidareutbildade inom anestesi eller ambulanssjukvård. 

Deltog gjorde tio kvinnor och åtta män i åldrarna 26-56år. 
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Datainsamling 

Det utfördes tre fokusgruppintervjuer med mellan fyra till sju deltagare i varje grupp, vilket är 

ett lämpligt antal då alla kan delge sin åsikt och det framkommer olika uppfattningar (Kreuger 

& Casey, 2000). Intervjuerna genomfördes i ett samlingsrum på ambulansstationen. Efter att 

ha hälsat informanterna välkomna gavs en översikt av ämnet. Syftet med studien upprepades 

och moderatorns roll förklarades. 

 

Datainsamlingen genomfördes i form av diskussion i fokusgrupper. Fokusgrupper är en form 

av fokuserade gruppintervjuer där en mindre grupp människor möts för att på en forskares 

uppmaning diskutera ett givet ämne med varandra. Gruppen leds av en samtalsledare som i 

det här fallet var författarna till artikeln. Samtalsledaren initierar diskussionen och 

introducerar nya aspekter i ämnet i den mån det behövs. Samtalsledaren är ingen traditionell 

intervjuare, utan målet med fokusgruppen är att deltagarna ska diskutera fritt med varandra 

(Polit & Beck, 2008; Wibeck, 2000). 

Vid fokusgruppintervjuerna agerade vi som ett team. Samtalsledaren ställde frågor och styrde 

diskussionen så att deltagarna höll sig till ämnet. Vi började med en huvudfråga och sen 

framskred intervjun med hjälp av följdfrågor. Sedan sammanfattade den assisterande 

moderatorn diskussionen kring nyckelfrågorna (Kreuger & Casey, 2000). Vi turades om att 

vara samtalsledare och assisterande samtalsledare. Varje gruppintervju tog ca 40 minuter och 

bandades, som därefter skrevs ut ordagrant. En provintervju gjordes för att minska risken för 

felaktigt ställda frågor. Eftersom denna föll väl ut, ändrades inte frågorna och intervjun 

bedömdes kunna ingå i studien. De frågor vi utgått ifrån i intervjuerna är: Hur upplever Ni det 

att bära bår i ert arbete? Beskriv utbildningen som Ni fått i ergonomi och hantering av båren. 

Hur hanterar Ni säkerheten för er själva och för patienten vid lyft och under transporten? 

 

Dataanalys 

Vi valde en manifest innehållsanalys för att ge svar på forskningsfrågan samt ger en möjlighet 

att komma fram till nya insikter som bidrar till en ökad förståelse för problemområdet 

(Krippendroff, 2004). Den manifesta innehållsanalysen handlar om att beskriva det som uttrycks 

i en text. Beskriva det synliga och uttalade innehållet med så låg grad av tolkning som möjligt. I 

studien genomfördes en modifierad variant av Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod där 

enbart den manifesta analysen ingick i resultatet. Vi läste igenom hela det transkriberade 
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datamaterialet upprepade gånger för att få en förståelse för helheten. Meningsbärande enheter, 

det vill säga meningar eller fraser som innehöll relevant information för syftet, plockades ut. 

Dessa enheter kondenserades, vilket innebär att texten kortades ned utan att kärnan i 

innehållet förändrades. I nästa steg lyfte vi ut de meningar som hörde till ämnet och sorterade 

dem efter deras olika innehåll. För att säkra trovärdigheten under det pågående arbetet med 

innehållsanalysen var det viktigt att hela tiden reflektera och föra en diskussion mellan 

varandra  i syfte att uppnå samstämmighet vid tolkning av texterna (Lundman & Graneheim 

2008). Skapandet av områden, kategorier och underkategorier medförde en cirkulär process, 

vilket innebar en rörelse fram och tillbaka i textmaterialet, mellan helheten och delar av 

texter. Den cirkulära processen säkrade giltigheten eftersom förfarandet säkerställde att viktig 

information inte gick förlorad under kondenserings- och abstraheringsprocesserna 

(Graneheim & Lundman 2004). Tre områden bildades med fem underliggande kategorier. De 

fem olika kategorierna delades i sin tur upp i 14 underkategorier. 

 

Etiska överväganden 

Ansökan om tillstånd att genomföra intervjuerna på ambulansstationen har erhållits av 

vårdenhetschef och verksamhetschef. Efter godkännande från dessa informerades de anställda 

om studien, innan intervjuerna inleddes fick informanterna både skriftlig och muntlig 

information. De var medvetna om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta deltagandet utan att ge någon förklaring (Kvale, 1997). Informanterna garanterades 

konfidentalitet och att inga citat kan härledas till enskild person. Information gavs om att det 

bandade materialet hölls inlåst och endast var tillgängligt för oss och att det bandade 

materialet förstördes efter transkribering. Vi anser att Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer angående information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande därmed har beaktats 

(www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningssed+2011.1.pdf)
6
. 

Då studiedeltagarna endast består av personal och inte av patienter så krävdes inget 

godkännande av universitetets etiska nämnd för att få genomföra studien. 

 

  

http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningssed+2011.1.pdf


8 
 

Resultat 

Studien beskriver tre områden med underliggande kategorier och underkategorier, se fig. 1. 

 

Figur 1. Schematisk bild med teman, kategorier och underkategorier. 

 

Säkerhet för patient och ambulanspersonal vid lyft och transport i ambulans 

Detta område innehåller kategorierna: Säkerhet hos hjälpmedel (underkategorier; bärstolen, 

stödhjul och fyrpunktsbälte). Säkerhet vid i och urlastning (underkategorier; arbetsställning, 

konstruktion). 

 

Säkerhet hos hjälpmedel 

Bärstolen är ett hjälpmedel som deltagarna upplevde att de använde ofta. Det ansågs vara ett 

utmärkt komplement till bår när patienter behöver bäras ner i trappor och liknande. Bärstolen 

användes av deltagarna för att vara rädd om den egna kroppen och undvika tunga lyft i den 

mån det går. ”Jag använder gärna bärstolen, den är toppen. Det gör att jag spar min egna 

kropp”. Några upplevde det dock som besvärligt att få ur stolen ur ambulansen då den i en 

viss typ av ambulans är monterad bakom annan utrustning. ”Hade det inte varit så krångligt, 

som det är idag måste vi riva fram en massa annan utrustning för att få fram bärstolen, hade 

det varit att bara lyfta fram den hade jag använt den betydligt oftare”. 
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Stödhjul finns på alla bårar i verksamheten, de går att fälla ner och gör båren enklare att 

manövrera när man ska svänga runt hörn och liknande. Deltagarna hade olika erfarenheter av 

stödhjulen, där några använde dem ofta och andra upplevde dem som krångliga och berättade 

hur stödhjulen fastnar i mattor och trösklar, en deltagare beskriver hur han helt enkelt väljer 

bort dem av den anledningen. ”De är så himla krångliga, kollegor försöker få mig att 

använda stödhjulen, men jag tycker inte om dom, jag tycker inte om dom”. 

Fyrpunktsbältet beskrevs som en ”krångelfaktor” och upplevdes inte fylla sin funktion fullt 

ut. Det halkade ner, patienten sitter inte fast ordentligt och deltagarna beskrev en oro över vad 

som händer med patienten vid en krock. ”De där remmarna liksom bara hänger och slänger, 

drar man åt bältet över axlarna så följer midjebältet med upp till hakan, drar man inte åt det 

ja då ramlar ju axelbältet ner hela tiden”. Sjuksköterskorna hade ofta i tanken att bältet 

skulle vara på men under transportens gång så kunde de behöva släppa bältet för att t.ex. Få 

fast EKG kablar eller annan övervakning, då glömdes det sedan lätt bort att sätta fast bältet 

igen. ”Vi vet ju att patienten ska sitta fast, men mitt i allting så är det lätt att det inte blir så i 

slutändan, men jag kan säga att hade bältet inte varit så rappligt så hade absolut fler 

patienter suttit fast bättre”. 

 

Säkerhet vid i och urlastning 

Det kan vara svårt att ha en god arbetsställning alla gånger. Ibland sker i och urlastning under 

tidspress och stress. Underlaget där ambulansen är parkerad inverkar även på hur det går att 

stå och arbeta. Sjuksköterskorna berättade om olika scenarion som de stöter på som 

plogvallar, isfläckar och snö ofta ”ställer till det”. ”Ibland kan man få stå och balansera på ett 

ben över en plogvall, det känns lite otäckt, lika om det är halt, då känner man att man liksom 

får spänna sig extra när man ska lasta i eller ur båren”. 

En annan sjuksköterska beskriver i/urlastningen; ”det är det momentet som verkligen sliter på 

kroppen, det går inte att undvika det momentet som det gör med många andra lyft”. 

Konstruktionen av bårsläden och bårens hjul upplevdes som en riskfaktor till att patienten 

och de själva skulle kunna göra illa sig. Flera i intervjugrupperna hade någon gång varit med 

om incidenter då båren tippat vid i/urlastning med patient på båren och ibland hade det varit 

när att patienten åkt i backen. ”Hjulen är så små, sedan har man den där kanten som bara är 
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ett par centimeter hög, det är väldigt lätt att ett hjul hoppar över kanten och ja då är man 

chanslös”. 

 

Kunskap och utbildning om bår och lyftteknik 

Detta område innehåller kategorierna: Egna erfarenheter av lyftteknik (underkategorier; 

introduktion, teknik, avsaknad av utbildning) 

 

Egna erfarenheter av lyftteknik 

Introduktion får alla som kommer som ny sjuksköterska till ambulansstationen. Ingen av 

deltagarna hade fått någon särskild utbildning i ergonomi eller i att bära bår under 

utbildningsveckan som de har innan introduktionen. Det gav en bild att de upplevde det som 

frustrerande och någonting som de saknar. Är den sjuksköterska som är handledare under 

introduktionen intresserad av ergonomi så får den nyanställde mer erfarenhet med sig än om 

man får handledning av någon som inte är intresserad av just det området berättar en 

ambulanssjuksköterska ”allt handlar om vilken som lär upp en och vilket intresse den har för 

båren, det är väldigt olika från person till person”. Deltagarna blickar tillbaka och minns hur 

det var när de kom som ny på arbetsplatsen upplevelsen av båren var att den bara var där ”att 

bära bår var liksom någonting man bara skulle kunna, det var inte så märkvärdigt”. 

Teknik beskrevs som en viktig del i att hantera båren. Det går inte att läsa sig till utan det 

behöver man öva upp. ”Det är lite av lerning by doing, ju fler patienter du har på båren ju 

mer kunskap får du och man lär sig av sina egna och andras misstag”. I situationer när det 

blir stresspåslag och trånga utrymmen så är en bra teknik avgörande om man får med sig 

patienten på ett bra sätt eller inte. Med en god teknik i att hantera båren så blir det bekvämare 

både för patienten och för de som ska bära patienten. Deltagarna upplever att det är en teknik 

som växer fram med åren. Det gäller liksom att inte få gung på båren, man måste trippa, 

annars blir det ett himla gung på båren…”. ”I början blev jag väldigt stum i armarna, man 

liksom spände sig och tog i med fel muskler, idag bär jag mycket mer avslappnat och har en 

helt annan teknik det är någonting som jag har övat upp. Nu är det liksom som att cykla”.  

Avsaknaden av utbildning tas upp i alla fokusgrupperna. Deltagarna upplever att de saknar 

tillfällen med utbildning i ergonomi och lyftteknik. Idag har de ingen återkommande 
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utbildning i det. Deltagarna beskriver att det är en viktig del i deras arbete eftersom det är 

deras kroppar som tar stryk och de känner att det vill kunna arbeta länge inom yrket utan att 

behöva ha ont. ”Jag har aldrig haft någon utbildning i de där, jag minns första gången 

kollegan sa åt mig att fälla ner stödhjulen, jaha tänkte jag och vart tusan sitter dom då…!?”. 

”Vi har ju kompetensdagar återkommande, det vore bra och lägga in en kort repetition där 

och kanske även ta upp nya hjälpmedel som vi har fått i bilarna, annars glömmer man bort 

dom”. 

 

Sjuksköterskornas erfarenheter av båren som arbetsredskap 

Detta område innehåller kategorierna: Arbetsmiljöns inverkan (underkategorier; utrustning, 

trånga utrymmen, utomhus). Hantering av tunga lyft (underkategorier; lyftmomentet, 

kommunikation). 

 

Arbetsmiljöns inverkan 

Utrustningen som ska med vid hjärtstopp och svårt sjuka patienter beskrivs som tung och 

otymplig, samt att det är svårt att få fast utrustningen på båren på ett vettigt sätt. Syrgasväskan 

hänger och slänger och rätt som det är kan någon väska åka av båren. När patienten sedan ska 

med ut i ambulansen så blir det än svårare att få med utrustningen på båren. Det är trångt om 

utrymmet. ”Det är vid hjärtstopp och liknande som det är bökigt, det är alltid någon väska 

som inte får plats på båren så den får man ju bära, det hade varit bra med någon sorts 

hållare för väskorna”. 

Det är inte båren i sig som ställer till det utan det är de trånga utrymmena och miljön runt i 

kring som kan göra det krångligt. Majoriteten av deltagarna beskriver sin erfarenhet av 

framför allt trånga trapphus. Det blir svårare att bära ner patienter som är tung för skaklarna 

går inte att ha fullt utdragna. Många gånger kunde det bli stötigt och ryckigt att få ner 

patienten för trapporna och händerna skrapas i mot väggar och trappräcken. Miljön är den 

faktor som deltagarna beskriver som det de inte kan påverka ”trapphuset eller lägenheten ser 

ju ut som den gör, man kan ju försöka flytta undan lite saker men annars så löser vi det alltid 

på något vis”. En ambulanssjuksköterska berättar att problemlösning hör till vardagen och att 

med gemensamma krafter löser man problemen som uppstår. ”Vi fastnade i en trappa en 
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gång, båren kilade liksom fast sig och där blev vi ståendes, men med gemensamma krafter 

och lite uppfinningsrikedom så löser man problemet tillsammans och ner kommer man alltid 

även fast det är trångt som attan ibland…” 

Utomhus är en miljö som ambulanspersonal ofta vistas i, året runt. Deltagarna beskriver 

grusgångar, nysnö och skogsterräng som omöjliga för båren att ta sig fram i med de små 

hjulen som är på båren. Då måste personalen bära båren för att komma fram till patienten och 

för att sedan kunna ta med patienten till sjukhus. Deltagarna berättar att de tänker sig för hur 

de parkerar bilen för att minska sträckan att bära båren. Utomhus stöter de även på anhöriga 

och förbipasserande som ibland i välvilja vill hjälpa till att bära båren. ”Det är inte så enkelt 

som man tror att bära, det är inte bara att hugga i och bära utan det gäller att veta vart man 

sätter fötterna, rätt var det är så dyker det upp en rot eller en stubbe som man inte har sett”. 

 

Hantering av tunga lyft 

Lyftmomentet är det som beskrivs av deltagarna som tyngst. Det blir tydligt då 

sjuksköterskorna lyfter patienten, om den som de lyfter ihop med inte har samma tajming. 

Deltagarna upplever att det är viktigt att ta sig tid och försöka göra så bra lyft som möjligt. 

Deltagarna upplever att de mer och mer går ifrån själva lyft och bärmomenten och att de flesta 

patienter idag kan gå själv för egen maskin. Deltagarna försöker undvika lyft i den mån det 

går ”kan patienten gå själv så får den göra det, jag lyfter aldrig i onödan längre, tidigare när 

jag började för 20år sedan då bar vi alla patienter även om den hade ont i fingret, idag får en 

sådan patient gå. Men det är klart vi kör fler patienter idag också så mängden lyft är nog 

densamma i slutändan i alla fall”. 

Kommunikation mellan kollegorna upplevs som en viktig bit i hanteringen av bår med en 

patient på. Det är viktigt att vara samspelta och lyhörda för varandra. Det finns situationer där 

den ena kan tappa greppet, halka till eller känner att den behöver ta ett nytt grepp. Där var 

deltagarna överens om att man behöver vara tydlig med varandra och ha en rak och ärlig 

kommunikation. Det underlättar det dagliga arbetet. Det är alltid två som arbetar tillsammans 

ute och hjälper varandra. ”Vill kollegan använda stolen (bärstolen) istället ja då gör man ju 

det, man vill ju inte stå där och vara envis och köra sitt race bara för att man ska”. Vid 

i/urlastning av båren så beskriver de att många räknar ett, två tre innan de lyfter för att lyfta så 

jämnt som möjligt. De som hade längre erfarenhet upplevde ofta att kommunikationen inte 
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var verbal utan skedde med hjälp av ögonkast eller en kort nickning. ”Ofta har man arbetat 

ihop under många pass och känner varandra väldigt väl, då behöver man inte prata så 

mycket utan ett ögonkast räcker. Då vet den andra att nu lyfter vi, det där växer liksom fram”. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

När vi skulle undersöka hur ambulanspersonals upplevelser av Allfa båren och hur de hanterar 

dagliga arbetssituationer med den så valdes en kvalitativ ansats med en kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 

Vi genomförde tre fokusgruppintervjuer för att få en djupare förståelse i ämnet. Enligt 

Wibeck (2009 s.126-127) är fördelen med fokusgruppintervjuer att deltagarna får en 

förståelse för hur de andra tänker kring ämnet och kan på så vis bli upplysta om 

problemområden i verksamheten som de tidigare inte varit engagerade i, nackdelen kan vara 

att vissa av deltagarna blir påverkade av grupptrycket och inte vågar säga sin åsikt. Vi 

upplevde att alla som var med under intervjun kom med åsikter och ingen blev överröstad av 

någon annan eftersom samtalsledaren styrde intervjun om det började komma till diskussioner 

som inte hörde till ämnet. En annan nackdel kan vara att deltagarna kan känna sig obekväma 

med situationen som innebär bandspelare (Polit & Beck, 2011 s.395) för att frånkomma det 

under våra intervjuer undvek vi en vanlig bandspelare utan spelade in från en mobiltelefon 

som låg neutralt på bordet. 

Eftersom denna undersökning har specifika frågeställningar valdes strukturerade intervjuer i 

fokusgrupper. Fördelen med strukturerade intervjuer i jämförelse med ostrukturerade är att de 

har en tydlig målsättning och är mer organiserade, vilket underlättar analysen av resultatet 

(Wibeck, 2000). Detta ger intervjuaren möjlighet att styra upp diskussionen utifrån ämnet som 

ska diskuteras vi tyckte den metoden var relevant då materialet annars blir onödigt stort att gå 

igenom. 

 

Deltagarna i studien gavs information kort innan intervjuerna startade så att deltagaren själv 

kunde tänka sig in i ämnet och vilka åsikter som denne ville förmedla till resten av gruppen. 

Något som kan ha påverkat resultatet av intervjuerna är att moderatorn aldrig gjort intervjuer i 

ett kvalitativt syfte. Det är viktigt att den som är moderator kan ”läsa av” det som sägs, 
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fördela deltagarnas engagemang så att det inte blir enstaka individers åsikter som tar mest 

plats (Polit & Beck, 2011 s.395). Att informanterna kände varandra sedan tidigare kan ha 

bidragit till det goda klimatet. Antalet i grupperna kändes lagom.  

 

Då det är om enskilda personers syn och erfarenheter om forskningsfrågan kan man inte säga 

att all personal inom organisationen har denna syn. Den största delen av våra informanter har 

väldigt lång erfarenhet inom yrket och det är möjligt att resultatet blivit ett annat om vi endast 

intervjuat personal med mindre 

erfarenhet. Något som ger studien styrka är att den har fångat in ca 80% av de som arbetar på 

den ambulansstationen vilket kan göra resultatet överförbart för ambulansorganisationen i 

Sverige. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskor som arbetar inom ambulanssjukvården 

upplever båren som arbetsredskap.  

Deltagare i studien nämner att det arbetsmoment som aldrig kan undvikas är just lyftet in i 

bilen där varierande lasthöjd på fordon är ett problem. Det är just på den punkten som det inte 

har utvecklats hjälpmedel. Ett system som är introducerat i England är att bakändan på bilen 

sänks i stort sett i nivå med marken och att man använder bårar som är höj och sänkbara. 

Detta har gjort att förslitningsskador vid i och urlastning har minskat och att det blir säkrare 

för patienten (Dick, 2008; Jones & Hignett, 2007). Deltagarna upplevde att båren används 

mindre och mindre och idag använder de flesta bärstol i trappor, mycket för att spara på den 

egna kroppen och öka säkerheten i arbetet, då risken att tappa patienter minskar betydligt. 

Även den egna kroppen utsätts för mindre påfrestningar och risken att halka eller kliva snett 

minskar. 

Personalen upplevde att följsamheten att använda fyrpunktsbälte var dåligt, trots att man vet 

om riskerna så används inte fyrpunktsbälte under alla transporter, anledningen var att bältet 

satt i vägen och att det inte fyllde sin funktion trots att man använde bältet då det gled ner. Det 

här är en alvarlig risk om olyckan skulle vara framme och ett problem som bör 

uppmärksammas. I en studie av Erich (2003) tas obältad personal och patienter upp som en 
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förhöjd risk för skador. Personalen önskade även möjlighet att öva och bekanta sig mer med 

nya hjälpmedel. 

I resultatet framkom det att deltagarna upplever att det är lite eller i många fall helt saknas 

utbildning i lyftteknik och i de hjälpmedel som finns att tillgå. Personalen önskar tätare 

utbildningstillfällen. Det i sig minskar användandet av båren och belastning på den egna 

kroppen. Enligt Broniecki M, May F, Grantham H (2010) så är just belastningsskador 

relaterade till tunga lyft vanligt förekommande hos ambulanspersonal om man jämför med 

andra yrkeskategorier eller populationen i övrigt. Det i kombination med stress gör att lyften 

och arbetsställningen många gånger blir som den blir och att ergonomi får stå åt sidan. I 

sådana situationer är det extra viktigt att arbetsmomenten ”sitter i ryggmärgen” så att 

personalen gör rätt oavsett yttre påfrestningar. För att klara detta behövs utbildning med 

möjlighet till många repetitioner, något som deltagarna saknar idag. I litteraturen beskriver 

Rubennowitz (2004 s.124) hur individen behöver tid för att lära och stimuleras genom ny 

kunskap för att gå vidare i sin profession. Genom utbildning finns det stora vinster att göra för 

både arbetsgivare och arbetstagare. Det är inte bara sjuksköterskans skyldighet att utöva vård 

och kunskap utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, utan det är även vårdledningens 

ansvar att skapa förutsättningar för att uppdaterade evidensbaserade kunskaper skall 

integreras i det dagliga vårdarbetet (Nilsson Kajermo & Wallin 2009). 

En annan faktor som deltagarna i studien belyste var svårigheter att styra över de olika miljöer 

och situationer som man hamnar i som ambulanspersonal. Stressen skapar även utrymme för 

felbedömningar och misstag det upplevde deltagarna blev mest uppenbart i själva i och 

urlastningsmomentet. Där det är viktigt att de som lyfter båren är samspelta och ser till att hjul 

och stödhjul ligger rätt i skenorna på bårunderredet. Alla deltagare i studien var överens om 

att de som hade mer erfarenhet och hade arbetat länge hanterade den stressen på ett bättre sätt 

än de som var nya i yrket. Det underlättade även att arbeta med någon som hade fler år i yrket 

i samspelet vid i och urlastning. Detta styrks även av Svensson och Fridlund (2008) som i en 

studie också kommer fram till att stressen minskar i takt med att åren och erfarenheten i yrket 

ökar. 
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Slutsats 

Studien visar att ambulanssjuksköterskan är anpassningsbar och flexibel utifrån de situationer 

som uppstår i det dagliga arbetet. Behovet av utbildning inom ergonomi och lyftteknik är stort 

då det idag saknas. Nya hjälpmedel i ambulanserna har även lett till att båren används mindre 

och mindre som förstahandsval vid lyft vilket på sikt är bra för arbetsmiljön. Det tillsammans 

med högre medicinskkompetens och fler undersökningar på plats av patienten gör att man 

inom dagens ambulanssjukvård låter patienterna efter bedömning gå själv till ambulansen, då 

de tidigare bars oavsett åkomma. 

Vårt förslag är att vidare studier behövs inom området då det finns få studier i nutid som 

belyser just arbetsmiljön och skaderisken kring lyftmomenten inom yrket. 
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