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Abstrakt 

Spinal immobilisering av patienter som drabbats av trauma är vanligt förekommande i 

ambulanssjukvården. Om en person blivit utsatt för ett högenergitrauma, exempelvis varit 

med i en bilolycka eller fallit från hög höjd, bör dennes nacke och ryggrad immobiliseras så 

att eventuella skador på kotpelaren inte förvärras. Syftet med denna intervjustudie var att 

beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av spinal immobilisering av patienter som 

drabbats av trauma. Studien har en kvalitativ ansats och datainsamlingen skedde genom 

individuella, semistrukturerade intervjuer med tio deltagare. Vidare analyserades 

intervjutexterna med manifest kvalitativ innehållsanalys och tre kategorier framkom; Att inte 

veta vad som väntar, Att göra det bästa för patienten och Att känna sig bekväm med 

utrustningen. Kategorierna framkom ur 11 underkategorier. Resultatet följer deltagarnas 

erfarenheter från att larmet kommer, under färden in mot sjukhuset, till avlämning på 

akutmottagningen. Deltagarna beskrev tryggheten med att kunna hantera den aktuella 

utrustningen och att känna ett samspel ute på olycksplatsen tillsammans med de inblandande 

instanserna. Deltagarna upplevde att det var arbetserfarenheten som avgjorde vilken 

utrustning som skulle kunna bli aktuell och genom att vara noga förberedd så upplevde inte 

deltagarna det fanns några svårigheter med att vårda en patient som var spinalimmobiliserad. 

Deltagarna kunde känna att kriterierna för immobilisering ibland var otydliga och svåra att 

följa och att de skiljde sig från akutmottagningens riktlinjer. De reflekterade också över att det 

var obekvämt och fanns vissa risker med att vara spinal immobiliserad, men var överens om 

att vinsterna övervägde riskerna. Slutsatsen författarna kom fram till var att spinal 



 
 

immobilisering är vanligt förekommande inom den prehospitala vården, men att det behövs 

mer forskning om området, framför allt i Sverige.  
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Bakgrund 

Prehospital omvårdnad vid misstänkta spinalskador 

Den prehospitala vården har genomgått en stor förändring under de senaste decennierna. 

Från att ha varit en ren transportorganisation bedrivs verksamheten idag som en 

förlängning av sjukhusvården. Socialstyrelsens krav på att minst en i besättningen ska 

vara utbildad sjuksköterska ändrade ytterligare arbetet med prehospital vård och 

fokusen på omvårdnad. Mer avancerad sjukvårdsutrustning används och materialet 

uppdateras och förnyas kontinuerligt, men arbetet skiljer sig dock en del från att arbeta 

på ett sjukhus. Eftersom ambulanssjuksköterskor möter patienten vid en skadeplats eller 

i deras hem ställs andra krav på observationsförmåga och lyhördhet. Det är viktigt att 

vara ödmjuk i sitt arbete och lyssna på både patient, anhöriga och vid olyckor 

kringstående för att på så sätt kunna ge bästa möjliga vård och omvårdnad. Detta ställs 

dock på sin spets vid exempelvis bilolyckor dit nyfikna åskådare ofta lockas och 

ambulanspersonalen måste ställa krav för att få en dräglig arbetssituation (Suserud, 

2005).  

 

För ambulanssjuksköterskor är det viktigt reflektera över kinematik då de ska vårda 

personer som varit inblandade i ett trauma. Kinematik är läran om rörelseenergi 

(National Association of Emergency Medical Technicians [U.S.] Pre-Hospital Trauma 

Life Support Committee.American College of Surgeons. Committee on Trauma, 2007) 

och genom att ha grundläggande kunskaper om kinematik kan ambulanssjuksköterskan 

misstänka vilka skador patienten kan ha, även om skadorna inte är synliga, därför är 

ambulanssjuksköterskans första uppgift på en olycksplats att skapa en bild av skeendet 

för att värdera händelserna på olyckplatsen. Värderingen på olycksplatsen är viktig 

därför att informationen om var kollisionen har tagit, hur mycket av 

passagerarutrymmet som är intryckt och energiutbytet ger en möjlighet att bedöma 

skadorna på inblandade personer då energin från kraschen fortplantar sig i kroppen. Ett 

exempel kan vara att en bil färdas i 90 km/h och krockar. Vid kollisionen stannar först 

bilen, men allt i bilen, inklusive förare och passagerare, fortsätter framåt i 90 km/h tills 

de fångas upp av något exempelvis en krockkudde eller instrumentbräda eller 

framförvarande säte. Inre strukturer i kroppen färdas även de i 90 km/h och stoppas upp 

av exempelvis senor, ligament, bukväggen eller skelettet. Kraften fortplantar sig alltså i 
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rörelseenergins riktning och om energimängden blir för kraftig för de strukturer som 

utsätts brister ligament, senor och skelett. Om ambulanspersonalen då kan läsa ut 

skademekanismen och den kraft de skadade utsatts för kan de förvänta sig att 

personerna har vissa skador och därmed behandla dem utifrån detta (National 

Association of Emergency Medical Technicians [U.S.] Pre-Hospital Trauma Life 

Support Committee.American College of Surgeons. Committee on Trauma, 2007). 

 

Akut omhändertagande på skadeplats ska organiseras så att den patient som är 

allvarligast skadad skall omhändertas först och bedömningen av patientens skador gör 

att de delas upp i akut och icke akut skadade patienter. Patienter som misstänks ha 

utsatts för ett våld där en större mängd rörelseenergi har absorberats av kroppen bör 

undersökas noggrant. Undersökningen är organiserad enligt principen A till E och ABC, 

vilket är luftväg, andning och cirkulation, undersöks och åtgärdas primärt. Därefter 

följer D, vilket innebär att en neurologisk bedömning för att se om patienten uppvisar 

symtom som kan tyda på en spinalskada utförs. Även medvetandegrad och pupiller 

kontrolleras under D. Slutligen, under E, bedöms risken för och åtgärder görs för att 

motverka hypotermi, samtidigt som en yttre kontroll av patienten görs för att upptäcka 

synliga skador. Vården utvärderas fortsättningsvis enligt A till E och åtgärder vidtas för 

att upprätthålla framför allt andning och cirkulation (Curtis, 2001; Delmarter & Coyle, 

1999; Holtz & Levi, 2006). 

  

 På skadeplatsen arbetar många olika professioner tillsammans, ambulanspersonal, 

räddningstjänst och poliser är vanligast. I många fall är brandmän eller polis först på 

olycksplatsen för att ge ett akut omhändertagande och det krävs då ett gott samarbete 

där det bästa omhändertagandet av den skadade patienten står i fokus trots olika 

yrkeskategorier (Rüter, Nilsson & Vikström, 2006).  

 

Ambulanspersonalen har ofta god kunskap och erfarenhet av att bedöma behovet av rätt 

immobiliserings-utrustning och vid vilka tillfällen utrustningen skall användas, så att 

den används rätt. Genom olika utbildningar får de kunskap och erfarenhet att handha 

olika hjälpmedel. I Sverige finns kurserna Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) 

och Prehospital Sjukvårdsledning (PS). PS är riktat mot samordning mellan olika 

enheter, både mellan exempelvis räddningstjänsten och ambulansen såväl som mellan 

ambulanser som är på väg mot samma skadeplats. I konceptet ingår beskrivning av hur 
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ledningsfunktioner ska fördelas i ambulansen med sjukvårdsledare och medicinskt 

ansvarig, samt hur kommunikationskedjan mellan SOS, tjänsteman i beredskap och 

sjukhusen ska se ut. PHTLS är mer inriktat på behandling av traumapatienter och 

utvecklades då en doktor i USA uppmärksammat att traumavården var okoordinerad 

och vårdpersonal uppvisade bristande kunskaper i hur traumapatienter bäst skulle tas 

om hand (National Association of Emergency Medical Technicians [U.S.] Pre-Hospital 

Trauma Life Support Committee.American College of Surgeons. Committee on 

Trauma, 2007; Rüter, Nilsson & Vikström, 2006). 

 

I prehospital akutsjukvård utsätts räddningspersonal för stora fysiska påfrestningar, då 

arbetsförhållandena oftast är svåra och tillgängligheten till de skadade kan vara 

begränsade, vårdpersonalen kan behöva krypa, vrida och vända sig för att kunna utföra 

sina arbetsuppgifter även i patienters hemmiljö där trånga trappuppgångar, smala dörrar 

och svåra och tunga lyft ställer till ett problem för ambulanspersonalen. 

För att undvika belastnings- och förslitningsskador krävs en god fysik, 

kroppskännedom, en väl inarbetad förflyttningsteknik samt tillgång till bra utrustning 

(Suserud, 2005). 

 

Under transporten in till sjukhuset skall regelbundna kontroller göras enligt A-E 

konceptet, vilket kan vara besvärligt på en patient som har immobiliserats. När patienten 

ligger fixerad och fastspänd är det svårt att få ögonkontakt med patienten och det kan 

finnas svårigheter med att övervaka patienten, exempelvis ta temperatur och undersöka 

efter yttre skador. Detta bör därför göras innan patienten fixeras. Det är också svårt att 

ta ett blodtryck på en patient som ligger i en vaccummadrass och inte kan röra sina 

armar (Ackland, Cooper, Malham och Kossmann, 2007; Curtis, 2001; Tutton, Seers & 

Langstaff, 2007). Patienten kan ha svårt att höra vad personalen säger då halskragen och 

kuddarna eller filten som fixerar huvudet kan sitta för patientens öron. (Ackland, 

Cooper, Malham och Kossmann, 2007; Tutton, Seers & Langstaff, 2007). 

Spinalskador 
Spinalskador kan delas in i primär- och sekundärskada. Primärskada är den skada som 

uppstår direkt vid olyckstillfället, som direkt brott på kotor, ryggmärg och 

omkringliggande kärl. De sekundära skadorna uppstår mellan några minuter till flera 

timmar efter skadetillfället och orsakas av kemiska mediatorer som i sin tur påverkar 

blodkärlen i och omkring ryggraden och försämrar deras funktion, vilket i sin tur 
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orsakar ischemi i området (Sheerin, 2005a). Studier har visat att både morbiditet och 

mortalitet inom patientgruppen har minskat under senare tid (Delmarter & Coyle, 1999; 

Holtz & Levi, 2006) . Detta anses bero på en mer aggressiv behandling, där alla skador 

betraktas som reversibla tills motsatsen är bevisad. Det beror också på ett förbättrat 

omhändertagande på olycksplatsen, i och med standardiserade arbetsmetoder som 

PHTLS (Pre-hospital trauma Life Support) och ATLS (Advanced Trauma Life Support) 

som spridit sig över världen. Grundstenen i båda dessa koncept är att upprätthålla en 

adekvat respiration och cirkulation, vilket även förbättrar prognosen för en person som 

ådragit sig en spinalskada då sekundära skador orsakade av ischemi eller hypoxi 

minskas (Delmarter & Coyle, 1999; Holtz & Levi, 2006).  

Trauma och spinalskador 

Den enskilt vanligaste orsaken till förvärvade spinalskador i västvärlden är trauma 

(National Association of Emergency Medical Technicians [U.S.] Pre-Hospital Trauma 

Life Support Committee.American College of Surgeons. Committee on Trauma, 2007). 

Definitionen av trauma beskrivs vanligtvis som en harmfull händelse som uppkommer 

vid utlösning av en specifik form av fysisk energi eller hinder av normalt energiflöde. 

Energin indelas i fem olika former; mekanisk, kemisk, värme, radioaktivitet och 

elektrisk, där mekanisk energi är den vanligaste och den främsta olyckstypen är 

trafikolyckor. Varje form av fysisk energi i tillräcklig mängd kan orsaka vävnadsskada, 

kroppen tolererar endast energi till en viss mängd innan den tar skada (National 

Association of Emergency Medical Technicians [U.S.] Pre-Hospital Trauma Life 

Support Committee.American College of Surgeons. Committee on Trauma, 2007). I 

Sverige sökte år 2010 uppskattningsvis 658 000 personer sjukvård på grund av 

olycksfall. Av dem var skada på nacke/hals och nedre delen av rygg/ryggrad 21 200 

respektive 24 900. I den senare kategorin räknas även buk- samt bäckenskador in 

(Socialstyrelsen, 2011). SweTrau är ett register som startades sommaren 2011 för att få 

en bättre bild av trauman i Sverige och traumapatienters väg genom sjukvården. Enligt 

den första rapporten i november 2011 har 1227 traumapatienter registrerats sedan 

starten och de vanligaste orsakerna är trafikolyckor och fall, då oftast fall från hög höjd 

(SweTrau, 2011).  

Spinal immobilisering 

Spinalskador är relativt ovanliga vid trauma, men risken finns alltid att en person 

inblandad i en fordonsolycka eller som fallit från en högre höjd, ådragit sig en sådan 
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skada. Därför bör rörelser i nacke och ryggrad undvikas då patienten flyttas och för att 

göra det finns en mängd hjälpmedel som används pre-hospitalt. Den allmänt vedertagna 

behandlingsstrategin idag är att patienten får en nackkrage på sig, samt placeras på en 

hård plastbräda, till exempel en spineboard (National Association of Emergency 

Medical Technicians [U.S.] Pre-Hospital Trauma Life Support Committee.American 

College of Surgeons. Committee on Trauma, 2007). Patienten fixeras sedan vid brädan 

med hjälp av band och till slut fixeras även huvudet, genom att kuddar eller en filt 

placeras vid sidan om patientens huvud och därefter sätts tape eller kardborrband över 

patientens panna och haka för att minska rörligheten i patientens nacke. Ett alternativ till 

spineboarden kan vara en scoop-bår som har samma utformning men går att dela i båda 

ändarna, eller en vacuummadrass vilket är en stor madrass som formar sig efter 

patienten då luften pumpas ur den. Vilken utrustning som används beror idag till stor 

del på vilken läkare eller organisation som styr i de olika verksamheterna (Johnson & 

Hauswald, 1996; Krell, McCoy, Sparto, Fisher, Stoy & Hostler, 2006; Hostler, Colburn 

& Seitz, 2009). Fixationen på scoopbåren kan vara svår att genomföra på ett bra och 

enkelt sätt. Ett hjälpmedel som finns är spindeln, vilket är ett fixeringshjälpmedel, som 

skall vara lätt att använda då remmarna är samlade i ett stycke. Remmarna är försedda 

med kardborre som förs igenom sidohålen på scoopbåren. Remmarna sätts över 

patientens axlar, bröstkorg, bäcken, lår och underben eller fötter (Krell, McCoy, Sparto, 

Fisher, Stoy & Hostler, 2006). 

 

Johnson och Hauswald (1996) jämförde vacuummadrass med en spineboard av trä och 

fann att testpersonerna upplevde större komfort och mindre smärta med 

vaccummadrassen, men att huvud och nacke blev bättre stabiliserat på en spineboard. 

Krell, McCoy, Sparto, Fisher, Stoy och Hostler (2006) har jämfört spineboard med 

scoopbår och fann att scoopbåren orsakade mindre rörelse då patienten lades på den än 

på spineboarden, men på scoopbåren blev rörelsen större runt sacralkotorna vid lyft. 

Scoopbåren upplevdes mer komfortabel och säker av testpersonerna. Studier av Krell, 

McCoy, Sparto, Fisher, Stoy & Hostler (2006) samt Sheerin (2005b) tar även upp vilka 

risker som finns med spinal immobilisering. De är bland annat, andningspåverkan, ökad 

smärta och trycksår. Patienten ska fortast möjligt tas bort ifrån den hårda bräda som den 

pre-hospitala personalen använder och läggas på en något mjukare brits, men fortsatt 

vara immobiliserade med huvudstöd och band över kroppen om indicerat. Detta minskar 

risken att utveckla trycksår, vilket patienter med spinalskada löper större risk att få ändå 
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(Krell, McCoy, Sparto, Fisher, Stoy & Hostler, 2006; Sheerin, 2005b). Studier som 

gjorts på friska personer visar att redan efter tjugo minuter påverkas vävnader av trycket 

som uppkommer då de ligger fixerade på en bräda och då främst vid nacke, hälar och 

vid sacrum (Sherrin & de Frein, 2007). 

 

Fullständig spinal immobilisering är ofta ingen trevlig upplevelse för patienten. Denne 

kan få panikkänslor av att vara fastspänd och känna sig ensam då de har ett mycket 

begränsat synfält. Det hårda materialet i brädan ger ingen bra komfort och halskragen 

kan kännas obehaglig för patienten då den upplevs som stel (Sherrin & de Frein, 2007; 

Tutton, Seers & Langstaff, 2007) Spinal immobilisering är en balans mellan behovet av 

att immobilisera ryggraden för att begränsa en skada och behovet av att göra det 

uthärdigt för patienten (National Association of Emergency Medical Technicians (U.S.). 

Pre-Hospital Trauma Life Support Committee.American College of Surgeons. 

Committee on Trauma., 2007; Tutton, Seers & Langstaff, 2007). 

 

Rationale 

Denna litteraturgenomgång visar att det vid omhändertagandet av en patient som 

drabbats av trauma med misstänkt skada på nacke eller ryggrad finns många faktorer att 

ta hänsyn till av ambulanssjuksköterskan. För att göra ett så bra omhändertagande som 

möjligt krävs att ambulanssköterskan har grundläggande kunskaper i fysiologi, medicin 

och immobiliseringsutrustning, samtidigt som denna kunskap ska tillämpas utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv där patienten står i fokus. Idag föreligger det en brist på 

evidensbaserad forskning gällande spinal immobilisering på traumapatienter (Báez & 

Schiebel, 2006). Den forskning som finns är gjord på friska försökspersoner, vilket 

innebär svårigheter att utvärdera olika tillvägagångssätt och utrustning vid 

immobilisering av traumapatienter. Att studera och åskådliggöra verksamma 

ambulanssjuksköterskors erfarenheter och tankar kring spinal immobilisering är därför 

ett sätt att utöka kunskapen inom detta område.  

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av spinal 

immobilisering av patienter som drabbats av trauma. 
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Metod  
 

Då syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av 

spinal immobilisering av patienter som drabbats av trauma föll det sig naturligt att 

använda kvalitativa intervjuer som metod att få fram underlaget för datainsamlingen. 

För att beskriva människors upplevelser är ord ofta det bästa sättet och därför är 

intervjuer en lämplig metod för denna typ av studie (Polit & Beck, 2012).  

 

Deltagare 

Deltagarna valdes ut till studien genom ett ändamålsenligt urval (Polit & Beck, 2012) 

med förbestämda inklusionskriterier. Dessa kriterier var att de skulle ha jobbat som 

sjuksköterska mer än två år och företrädelsevis med en vidareutbildning inom 

prehospital sjukvård. Att tidsgränsen sattes till två år beror på att deltagarna skulle 

känna sig bekväma i det prehospitala arbetet och ha vårdat ett flertal patienter med 

misstänkt spinalskada. De deltagare som inte hade vidareutbildning inom prehospital 

sjukvård var antingen vidareutbildade anestesisjuksköterskor eller allmänsjuksköterskor 

med lång prehospital arbetserfarenhet. 

Deltagarna söktes på två ambulansstationer en i mellersta och en i södra Sverige. 

Sammanlagt gick förfrågan ut till 68 sjuksköterskor varav 20 var kvinnor och 48 var 

män. Tio sjuksköterskor valde att frivilligt delta i studien, varav sex kvinnor och fyra 

män. Åldern varierade mellan 28 och 60 år, deltagarna hade mellan fyra och 40 års 

erfarenhet inom prehospital sjukvård. Av dessa tio deltagare var det fyra stycken som 

var vidareutbildade inom anestesi och prehospital sjukvård. Alla deltagarna uppgav att 

de åkte på minst ett traumauppdrag i månaden i sitt arbete.  

 

Procedur 

För att få kontakt med deltagarna tog vi kontakt med chefer vid två ambulansstationer, 

en i mellersta och en i södra Sverige. Ett informationsbrev om studien skickades med 

till cheferna där vi också fick deras underskrift på att vi hade tillåtelse att genomföra 

studien vid de stationerna (se bilaga 1).  Då vi fått godkännande att genomföra studien 

skickades ett informationsbrev till de ambulanssjuksköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna på dessa stationer (se bilaga 2). De uppmanades att ta kontakt med 

oss om de var intresserade av att delta i studien. Därefter kontaktades sköterskorna och 
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vi kom överens om en lämplig tid och plats för intervjun. Vid intervjutillfället började vi 

med att ge en kort information om studien och därefter efterfrågades de intervjuades 

samtycke till att delta. De fick även skriva under på att de förstått informationen och 

syftet med studien samt att de frivilligt valde att delta (se bilaga 2).  

 

Datainsamling 

Data samlades in med individuella semistrukturerade intervjuer. Med semistrukturerade 

intervjuer menas att forskaren har förutbestämda frågor i en intervjuguide, där frågorna 

dock bör vara utformade så att den intervjuade uppmuntras att associera och resonera 

fritt kring dem (Kvale & Brinkmann, 2009). På detta sätt får intervjuaren reda på de 

olika personernas tankar och åsikter, men intervjun riktas samtidigt mot studiens syfte. 

Det är viktigt att intervjuaren inte låser sig vid intervjuguiden, då personen som 

intervjuas kan komma in på en fråga som kommer längre ner på guiden (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Polit & Beck, 2012)  

 

Intervjuguiden innehöll frågor med anknytning till den immobiliseringsutrustning som 

användes, hur handhavandet såg ut, om det fanns några kriterier som används som 

beslutsstöd och vilka för och nackdelar deltagarna hade uppmärksammat med spinal 

immobilisering (se bilaga 3). Varje intervju tog mellan 30 till 60 minuter. För att kunna 

bearbeta materialet vidare spelades intervjuerna in med hjälp av digital diktafon och 

transkriberades därefter ordagrant innan analysen av materialet tog vid (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Polit & Beck, 2012).  

 

Dataanalys 

För analys av data har manifest kvalitativ innehållsanalys tillämpats (Downe-Wamboldt, 

1992). Metoden ger en objektiv och systematisk förklaring till innehållet i data. 

Analysen genomfördes genom en stegvis kategoriseringsprocess utifrån 

intervjutexterna, där likheter och skillnader eftersöktes för att få kunna besvara studiens 

syfte. Det framkom då ett antal kategorier som kunde samlas under ett par 

huvudkategorier som bildade resultatet av analysen. Analysen inleddes med att alla 

intervjutexter lästes igenom flera gånger av båda författarna för att få en helhetsbild av 

materialet. Därefter extraherades meningsbärande enheter som svarade mot studiens 

syfte. Vidare kondenserades dessa enheter, syftet med kondenseringen var att ta bort 
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onödig text utan att förlora kärnan i texten. Därefter påbörjades kategoriseringen och 

liknande innehåll av texten fördes samman under preliminära kategorinamn som sedan 

sammanfördes till bredare kategorier. Denna process pågick tills alla meningsbärande 

enheter tillhörde relevanta kategorier (Downe-Wamboldt, 1992). Analysen resulterade i 

tre kategorier med underkategorier. 

  

Forskningsetiska överväganden 

Studiens genomförande godkändes av den etiska gruppen vid Institutionen för 

hälsovetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Datainsamlingen påbörjades först efter 

att författarna fått godkännande av respektive chef att genomföra studien vid de båda 

ambulansstationerna. Kvale och Brinkmann (2009, s. 87-91) har tydliggjort fyra 

områden som forskaren bör reflektera över vid genomförande av en studie. Dessa är 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Att 

studiedeltagarna ger informerat samtycke innebär att de känner till syftet med studien, 

hur studien är upplagd samt att de är medvetna om eventuella risker eller fördelar ett 

medverkande kan innebära. Allt insamlat material ska behandlas konfidentiellt genom 

att endast forskaren har tillgång till originaldatan och den data som publiceras ska inte 

kunna spåras till någon enskild deltagare. Den kvalitativa studiens konsekvenser måste 

noga beaktas och eventuell skada som kan tillfogas deltagarna i studien vägs noga mot 

de vetenskapliga fördelarna. Forskaren måste här vara medveten om sin roll i studien så 

att denne är väl insatt i etiska dilemman som kan uppkomma och att beslut som tas 

grundas i fram för allt den etiska principen att göra gott (Kvale & Brinkmann, 2009). I 

denna studie förseddes alla deltagarna med var sin kod som endast vi författare kände 

till. De transkriberade intervjuerna samt analysmaterialet förvarades på två datorer med 

lösenordsskydd för att försäkra att ingen utomstående kunde ha åtkomst till dem. Lösa 

citat har tagits från alla intervjuer för att understryka resultatet och de ansågs inte kunna 

spåras till någon enskild deltagare.   

   

Då vi båda jobbar på de stationer där studien genomförts identifierade vi en risk med att 

det kunde framkomma information i intervjuerna som deltagarna inte kände sig 

bekväma med. Vi var tydliga med hur intervjumaterialet skulle hanteras och underströk 

att vi lade stor vikt vid konfidentialitet och inte i något sammanhang skulle avslöja 

eventuella privata detaljer som framkommit under intervjun. Detta minskade risken att 
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intervjupersonen skulle känna sig obekväm under intervjun vilket i sin tur minskade 

risken för att insamlad data skulle påverkas negativt. Då vissa av deltagarna i studien 

kom ifrån samma station så kunde det också finnas en risk att de kände ett visst obehag 

över att övrig personal på stationen kunde få reda på vad som sagts under intervjun, 

därför lades extra stor vikt vid att studiematerialet behandlades med stor respekt. 

Materialet fanns endast tillgängligt för oss två som genomförde studien samt för vår 

handledare. Då uppsatsen godkänts och publicerats kommer inspelningarna raderas 

genom formatering av diktafonernas minnen. 
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Resultat 

Dataanalysen resulterade i tre övergripande kategorier; Att inte veta vad som väntar, Att 

göra det bästa för patienten och Att känna sig bekväm med utrustningen. Dessa 

kategorier framkom ur ett antal underkategorier som presenteras nedan, se Tabell 1. 

Kategorierna och deras innehåll styrks i resultatet med citat från deltagarna i studien. 

 

Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier. 

Kategori Underkategorier 

Att inte veta vad som väntar • Betydelsen av att förbereda sig inför 

ankomst till olycksplats 

• Reflektioner vid ankomst till 

olycksplatsen 

• Att samarbeta med andra professioner 

på olycksplatsen 

Att göra det bästa för patienten  • Erfarenheter vid första mötet med 

patient 

• Att välja immobiliserings metod 

• Erfarenheter av vården under transport 

Att känna sig bekväm med 

utrustningen 

•  Fördelar eller nackdelar med spinal 

immobilisering 

• Tankar och reflektioner kring spinal 

immobilisering 

• Vikten av regelbunden träning 

• Svårbegripliga riktlinjer 

• Förbättringsarbete 

 

 

 



12 
 

Att inte veta vad som väntar 

Betydelsen av att förbereda sig inför ankomst till olycksplats 

Deltagarna berättade att det var viktigt att få möjlighet att förbereda sig innan de åkte ut 

till olycksplatsen. Att förbereda sig innebar att via SOS få så korrekt information som 

möjligt om larmet, men erfarenheterna beskrev även att det hände att informationen var 

missvisande eller inte stämde alls. 

 

”tänket är väl på något sätt att man genom larmet får en hint om att det kan vara en 

spinal skada” 

 

”man vet aldrig vad man kommer fram till, man får ju viss information via SOS men 

den informationen brukar ju inte riktigt stämma” 

 

 När de fick bra information om vad som hänt kunde de göra en planering av sitt arbete 

inför ankomsten till olycksplatsen. Vissa beskrev att de förberedde sig på att hamna i en 

svår situation genom att föreställa sig ett värsta tänkbara scenario och hur de då skulle 

agera. Förberedelsen gjorde att de hann tänka igenom flera olika scenarion och 

diskutera med sin kollega vilken utrustning som skulle kunna bli aktuell så att de hade 

en färdig plan när de kom fram till olycksplatsen. 

 

”att man gör upp en plan tillsammans med kollegan så att man inte sen kommer ut och 

börjar fundera på vad man ska använda” 

 

”diskuterar lite på vägen ut om vad man ska använda för grejer och vad vi ska tänka 

på, lite som en plan A” 

 

 Flera av deltagarna uttryckte en önskan om att vilja göra rätt från början för att ge 

patienterna bästa möjliga vård och för att inte skapa några negativa konsekvenser för 

patienten. 

De uttryckte att de hade en känsla av ”att ha patientens hälsa i mina händer” och 

påpekade att deras beslut kunde ha en betydande roll på hur patientens livskvalité skulle 

kunna bli. Erfarenheter de fått från tidigare larm gjorde ändå att de kände sig väl 

förberedda på väg ut till olycksplatsen för att kunna göra en korrekt bedömning av 
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olycksplatsen och uttryckte känslan av denna typ av uppdrag som ”en vanlig dag på 

jobbet”. 

Reflektioner vid ankomst till olycksplatsen 

Deltagarna beskrev att det första de gjorde då de kom till olycksplatsen var att skapa sig 

en uppfattning om hur olyckan hade skett, skaffa sig en övergripande uppfattning om 

kinematiken i olyckan samt vilka som var inblandade, att redan här ha en plan på vilken 

sorts immobiliseringsutrustning som kunde komma att bli aktuell.  

 

”När vi kommer fram så gäller det ju all läsa av situationen (…) man tittar lite på hur 

bilen ser ut, var smällen tagit och emot vad, en bil eller träd eller vad det nu kan vara… 

hur många skadade? Väglag? Bilbälten? Utlösta airbags? Hastighet? Bulls-eye i 

vindrutan.”   

 

Flera av deltagarna påpekade att det var nödvändigt att besitta goda grundkunskaper i 

att bedöma en olycksplats. Genom att bedöma omgivningen kunde deltagarna skapa sig 

en uppfattning om hur skadad patienten i fråga kunde vara, där de översatte sin 

förståelse för hur kinematiken vid skadetillfället påverkat människokroppen. Här 

framkom att vissa deltagare kände sig osäkra på bedömningen och önskade att de oftare 

kunde få uppföljning från sjukhuset angående de patienter de omhändertagit för att se 

om deras bedömning varit korrekt. De kände sig mer osäkra då patienterna var till synes 

oskadda men hade uttalad nacksmärta. En osäkerhet hos deltagarna gjorde att dessa 

patienter immobiliserades, vilket kunde kännas onödigt.  

 

”jag kan tycka att det är svårt på framförallt trafikolyckor som oftast då inte är så stora 

skador på bilar eller… men folk klagar på nackvärk, och där sunda förnuftet säger att 

de kan inte ha dragit på sig någon skelettskada eller så utan att det förmodligen är en 

muskelskada och där enligt våra riktlinjer så ska vi immobilisera de patienterna, vilket 

vi ju också gör men man kan känna att det kanske är onödigt” 

  

Vidare beskrev deltagarna att ”omhändertagandet av en skadad på olycksplatsen skall 

följa PHTLS- konceptet”, med vilket de menade att undersökning och behandling inte 

får fördröja transport till sjukhus eller riskera hypotermi. Deltagarna sade att en primär 

undersökning görs, där det avgörs om patienten är kritiskt eller icke kritiskt skadad. Om 
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patienten är kritiskt skadad utifrån bedömningen så önskade deltagarna att en tidig 

avtransport prioriteras och att fortsatt behandling sker under transport mot sjukhus. 

 

Deltagarna påpekade ytterligare en synpunkt gällande bedömning av olycksplatsen, 

vilken var att det är av stor vikt att de själva fick en klar bild av händelseförloppet och 

scenariot för att vidare kunna lämna en sådan korrekt redogörelse som möjligt för 

läkaren på akuten;  

 

”har man ett tänk och vet hur kinematiken fungerar i kroppen vid en kollision så kan 

man utläsa mycket endast genom att titta på bilen, sen är det ju bra om man kan visa en 

bild eller förklara för läkaren hur bilen och situationen, så även läkaren får en 

överblick” 

 

”sjuksköterskan skall ju vara läkarens ögon ute på olycksplatsen” 

 

Att samarbeta med andra professioner på olycksplatsen 

Deltagarna i studien upplevde att räddningstjänsten oftast var först ute på olycksplatsen 

och då ambulansen kom dit hade en första kontakt med patienterna tagits och där det 

behövdes hade de satt på nackkrage och en från räddningstjänsten höll nacken stabil. 

Flera av deltagarna nämnde att de gärna tog hjälp av räddningstjänsten ute på 

olycksplatsen.  Ett exempel som framkom var att de som medicinskt ansvarig ville 

kunna ge direktiv till räddningstjänsten på vilket sätt urtagningen skulle ske. Om det 

blev en snabb eller normal urtagning var beroende av patientens tillstånd. Tillsammans 

med räddningstjänsten så gick dessa moment oftast bra, då det krävs flera personer för 

att få ut en fastklämd person ur en bil.  

 

Flera av deltagarna upplevde samarbetet ute på olycksplatsen som bra och menade att 

det var lättare att jobba tillsammans om de kände varandra. Vissa av deltagarna beskrev 

att de genom gemensamma övningar med räddningstjänsten lärde känna dem. Däremot 

var samarbetet sämre med polisen som inte var med på dessa övningar och som oftast 

kom till olycksplatsen när arbetet med patienterna var klart och de redan var i 

ambulanserna på väg till sjukhus. 
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Det framkom dock också att där räddningstjänst och ambulans inte hade övningar 

tillsammans fungerade arbetet sämre då missförstånd uppstod som till och med kunde 

fördröja arbetet på olycksplatsen. Deltagarna ansåg att vikten av samarbete mellan 

framför allt räddningstjänsten och ambulansen var större på ytterstationer, där det tog 

lång tid innan nästa ambulans kom till olycksplatsen.  

 

”vid många andra stationer har man ju det här jättebra inövat och då kanske man 

sätter sig vid huvudändan och håller och då får man hjälp av brandgubbarna, om dom 

är fria och sådär (…) där är dom med hela vägen tills vi har lastat in i bilen och det är 

ju jättestor nytta alltså för man sparar många minuter där” 

 

”För dem är ju en jättehjälp, vi har ju inte tillgång till två bilar som kommer direkt till 

olycksplatsen.” 

 

Deltagarna berättade att det var viktigt för dem att känna ett samspel mellan instanserna 

ute på olycksplatsen, då ansåg de att man kunde göra ett bra jobb tillsammans och den 

gemensamma faktorn ansågs vara att alla hade patienten i fokus för sitt arbete. 

 

Att göra det bästa för patienterna  

Erfarenheter vid mötet med patient 

Deltagarna beskrev att de vid första mötet med patienterna bedömde dem enligt L-ABC. 

Där lade de vikt på att fråga patienterna vilka symtom de själva kände samt att bilda sig 

en uppfattning om skador genom att inspektera och palpera igenom patienten. Just 

bedömningen av patienterna upplevdes som svår av sköterskorna, då vissa patienter kan 

gå runt på olycksplatsen och vid en första anblick inte påvisa någon skada. Detta 

förklarade deltagarna bland annat med att adrenalinpåslaget en traumapatient får vid 

olyckstillfället kan tillfälligt dölja skador.  

 

”dessa patienter är lite adrenalinstinna och har inte riktigt med koll på vad som skett, 

vilken kraft och energi de blivit utsatta för” 

 

Vissa deltagare beskrev att de hade upplevt motsträviga patienter som inte förstått vad 

som skett och de fick förklara för patienterna att alla åtgärder som vidtogs var för deras 
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eget bästa.  De berättade om fall där patienter varit utsatta för högenergitrauma men 

själva inte ansåg att de hade någon skada och därför inte ville följa med till sjukhuset för 

kontroll. Då var det viktigt att informera om situationens allvar för att försöka få 

patienterna att ändra uppfattning. 

 

”Man gör sitt bästa för att få iväg patienten till sjukhuset” 

 

Deltagarna påpekade att det var viktigt att diskutera och resonera kring bästa 

förflyttningsmetod och även prata igenom läget med sin kollega. Ibland kunde åsikterna 

gå isär mellan ambulanssjuksköterskan och dennes kollega huruvida patienten skulle 

immobiliseras eller ej. De enades då genom att immobilisera patienten för att vara på 

den säkra sidan.  

 

”den som prioriterar patienten högst det är ju den man går efter, så tycker jag det är 

generellt, så ska man göra” 

 

En faktor som nästan alla deltagarna nämnde var att de var oroliga för var risken att 

patienten blev nedkyld under arbetet på olycksplatsen. En av deltagarna beskrev hur de 

kunde motverka detta på följande sätt; ”det kan vara genom att använda extra filtar, 

koppla en varm infusion, sätta på patienten en mössa mycket att värmen försvinner 

genom huvudet” 

 

Att välja immobiliseringsmetod 

Deltagarna nämnde att det var situationen som avgjorde vilken utrustning som skulle 

användas och att varje olycka är unik, en av dem sa: ”Det är en tjusning med att inte 

veta vilken utrustning som skall användas innan jag träffar patienten.”  

 

Valet av immobiliseringsmetod skiljde sig mellan deltagarna i studien. Några av dem 

föredrog att använda scoopbåren och halskrage som förstahandsalternativ och 

vaccuummadrass och KED-västen kom i andra hand. De ansåg dock att all utrustning 

fyllde en viktig funktion. På en av stationerna hade vacuummadrassen och KED-västen 

tagits bort. Vaccuummadrassen ansågs vara överlägsen vid vissa patientgrupper till 

exempel äldre eller andra personer med tidigare ryggbesvär. Samtidigt påtalades 
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bristerna med denna då den ansågs vara lite mer otymplig och mer svårarbetad. En 

annan brist med den var att luften kunde släppa och den då skulle pumpas ur under 

transport, något som ansågs vara besvärligt om patienten var svårt skadad och behövde 

full uppmärksamhet. Upplevelsen bland deltagarna var att patienten kunde röra sig mer i 

en vaccummadrass och att den inte lämpade sig för patienter med misstänkta 

spinalskador. Åsikterna gick isär gällande KED-västen, vissa ansåg att den var ett bra 

hjälpmedel, medan andra tyckte den var svårarbetad och inte gav tillfredsställande 

immobilisering.  

 

Bland deltagarna ansågs scoopbåren vara ett lätt hjälpmedel att använda och den ansågs 

stabilisera kotpelaren mycket väl, till skillnad från vaccummadrassen samma stabilitet 

inte kunde uppnås. Det kändes ofta smidigt att både få upp patienten på scoopbåren, de 

låg stabilt under transport, samt var enkelt att ta bort den vid ankomst till 

akutmottagningen samtidigt som kotpelaren hölls stilla. Ytterligare en fördel 

uppmärksammades och det var att om patienten hade någon blödning blev den synlig 

direkt då denne låg på scoopbåren eftersom den inte låg omsluten som i 

vaccuummadrassen. Oavsett vilken metod som valts så påpekade alla deltagarna att det 

var viktigt att inkludera och informera patienten om vad som skulle ske.  

 

”Patienten kan tycka att är obehagligt att bli fastspänd och därför är det viktigt att tala 

om vad man gör och framförallt varför man immobiliserar.” 

 

Erfarenheter av vården under transport 

Deltagarna berättade att de valde att göra en grundlig bedömning av patienten utifrån A-

E för att alltid ligga steget före i sitt arbete. De gjorde därefter åtgärder utifrån vad de 

fått för resultat, alla deltagarna delade meningen att det var viktigt att ha 

grundparametrar för att kunna se om omvårdnadsåtgärderna fått någon effekt. Innan 

avtransport från olycksplatsen ansåg vissa att man måste ha förberett patienten genom 

att ha tagit vitalparametrar, satt en perifer venkateter och klippt upp kläderna, medan 

andra ansåg att vissa av dessa bedömningar och åtgärder kunde göras under transport. 

Det främsta skälet till att förbereda så mycket som möjligt innan transport var att det var 

svårt att utföra vissa moment, som att klippa kläder eller ta en temp, då patienten låg 

fastspänd. Att deltagarna själva måste vara fastspända under färd av trafiksäkerhetsskäl 
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ansågs ytterligare försvåra arbetet med patienten. Alla uppgav att de prioriterade 

avtransport mot sjukhus om patienten ansågs vara kritiskt skadad. Deltagarna påpekade 

dock vikten med att vara väl förberedd innan avfärd och att ha tänkt ett steg längre och 

sett till så att immobiliseringsutrustningen satt rätt från början, då det upplevdes vara 

svårt att ändra något under transporten in. Var allt noga förberett så ansågs det inte 

föreligga några problem med att vårda en patient som var spinalimmobiliserad in till 

sjukhuset. 

 

”Det kan ju vara lite sådär svårt beroende på vilket sätt patienten är immobiliserad, du 

måste se till att du har en fri arm som du kan använda till nålsättning och ta blodtryck i 

annars är de ju låsta” 

 

Flertalet av deltaganrna tog upp vikten av att informera patienten om vilka 

undersökningar och åtgärder som skulle göras, för att inge en trygghet till patienten så 

att inte patienten skulle bli orolig. Deltagarna upplevde dock att det var svårt att hålla 

ögonkontakt med en patient som är fastspänd under transport då man måste spänna loss 

sig själv och ställa sig ovanför för att se patientens ansikte. Det gällde att ha en strategi 

för att informera dessa patienter om vad som skall göras och vad som händer och var 

viktigt att informera patienten om varför denne blivit immobiliserad. Dessa patienter 

kunde vara förvirrade och inte alls förstå varför de var fastspända och kanske försöka ta 

sig loss, så informationen hade en betydande roll för hur transporten in till sjukhuset 

kom att fortlöpa. 

 

En osäkerhet som flera av deltagarna påpekade var att patienten skulle bli illamående 

och kräkas, då scoopbåren är fastspänd på den vanliga båren för att den ska ligga fast 

under transport. Scoopbåren skulle då snabbt tippas på sidan för att inte patienten skulle 

aspirera ner maginnehållet i lungorna och det gällde att ha koll på hur scoopbåren var 

fastspänd.  

 

”om patienten börjar må illa och vill kräkas så är det ju inte bara enkelt att lossa och 

vända upp dem, de är ju fastspända på båren och man är ju ensam nio gånger av tio 

där bak” 
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”jag brukar alltid se till att jag vet vilket av bältena som är draget igenom brädan så 

man kan spänna loss dom, alltså vippa på dessa just vid kräkning” 

 

Deltagarna påtalade att patienter som spinalimmobiliserats krävde smärtlindring under 

färd. Valet av läkemedel skiljde sig något mellan deltagarna, men alla var överens om 

att de ville vara generösa för att få en optimalt smärtlindrad patient. Urvalet av 

analgetika ansågs vara tillräckligt, medan den tillgängliga antiemetikan ansågs vara 

sämre.  

 

”Jag är till exempel inte nöjd med Primperanet, utan jag skulle önska att vi hade ett 

annat preparat i vissa fall (…) skulle vilja ha något bättre” 

 

”det finns ju fler tillfällen när man skulle vilja ha ett kraftigare antiemetika och 

motverka kräkning och sådana saker” 

 

Deltagarna påpekade att de kunde kan ta hjälp av en kollega eller en personal från 

räddningstjänsten som kunde följa med in som ett par extra händer om det skulle 

behövas och det brukade aldrig vara några problem. 

 

Att känna sig bekväm vid användningen av utrustningen 

     Fördelar eller nackdelar med spinal immobilisering 

Nästan alla deltagare uppmärksammade att det fanns en risk för patienten att utveckla 

trycksår om denne fick ligga alltför länge på scoopbåren. De som jobbade ute på 

landsbygden sade att transporttiden kan vara lång in till akuten och att tiden på två 

timmar som en patient enligt riktlinjerna får ligga immobiliserade var svår att hålla. De 

flesta deltagarna menade dock att vinsten att inte få en spinal skada övervann risken för 

att patienten utvecklade trycksår. 

 

”Det märker man ju i och med att vi har så långt att köra. Så där är det inte positivt. 

Det är ju ett problem att den är hård att ligga på.” 

 

Några deltagare nämnde att miljön på olycksplatsen kunde utgöra en risk både för dem 

själva och för patienterna. Vassa kanter, glassplitter och otillgänglig miljö var några av 
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faktorerna som kom upp under intervjuerna. Deltagarna nämnde också att svåra lyft 

förekom då patienterna låg illa till, vilket gjorde att de riskerade att ådra sig en 

arbetsskada. De sade att de hade goda kunskaper i ergonomi och lyftteknik genom 

utbildningar de fått i jobbet, men att det var lätt att glömma bort det då de var ute och 

jobbade på olycksplatsen.  

 

”Kan ju också vara riskfylld, beroende lite på vad det är för omgivning och handlar det 

om kollisioner så kan det ju vara bilarnas trasighet och vätskor om vartannat” 

 

”det kan ju vara svår tillgängligt, bilen kan stå i en slänt eller i ett dike med vatten, 

stubbar och träd det finns ju alltid riskmoment och det måste man ju också beakta” 

 

”inte den bästa arbetsmiljön med vassa kanter, trasigt glas, iskallt, bilen i ett dike, ute 

på en trafikerad väg”  

 

En aspekt som deltagarna tog upp var risken att patienten snabbt kunde bli hypoterm 

och det ansågs av flera deltagare vara viktigt att ambulanspersonalen som var på 

olycksplatsen uppmärksammade denna risk. En av deltagarna påpekade att om patienten 

hade en inre blödning så gick det fortare för patienten att bli hypoterm.  Deltagarna 

beskrev vidare hur denna risk kunde förebyggas och exempel som gavs var att ge varma 

infusioner, ge filtar till de inblandade i olyckan och att sätta mössa på patienter under 

omhändertagandet. Någon nämnde även att de kunde be räddningstjänsten att sätta upp 

ett tält över bilvraket, där varmluft kunde blåsas in om patienten var fastklämd och 

räddningsarbetet drog ut på tiden. 

 

De flesta deltagarna upplevde att vinsterna var större än riskerna med spinal 

immobilisering. Dels kunde ett korrekt arbetssätt och rätt utrustning vara avgörande för 

patientens välbefinnande, men deltagarna påpekade också att det var viktigt att ha 

riskerna i åtanke under arbetet med spinal immobilisering. 

 

”men vinsterna övervinner ju långt riskerna, en nervskada eller en tryckskada är ju inte 

att jämföra med en total förlamning”. 
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 ”Det är patientens hälsa och välbefinnade, vi jobbar utifrån att patienten skall bli fullt 

återställd”  

 

Tankar och reflektioner kring spinal immobilisering 

Vissa av deltagarna upplevde svårigheter med att använda immobiliseringsutrustningen 

på trånga och svårtillgängliga utrymmen som i ett bilvrak eller inne på en toalett, det 

upplevdes svårigheter med att tänka på sin egen arbetsteknik då det var patienten som 

var den viktigaste faktorn.  

 

”Det är svårt att använda rätt lyftteknik på grund av utrymmesskäl” 

 

Väderförhållanden togs upp som en svårighet av några deltagare. De sade att eftersom 

olycksplatsen ofta är utomhus så är både personal och patienter utsatta för vädrets 

makter. Oavsett om det är iskallt eller hett så ansågs det påverka arbetet.  

 

Några deltagare nämnde att det ibland kändes som om patienter immobiliseras i onödan. 

Samtidigt nämnde de att det fanns en viss osäkerhet om de valde att inte immobilisera, 

då de råkat ut för patienter som varit med om en olycka där skademekanismen inte var 

betydande och patienterna inte uttryckte några symtom på nack- eller kotpelarskada, 

men där det senare på röntgen visade sig att det fanns en skelettskada. De beskrev att de 

under en period efter detta var väldigt generösa med att immobilisera patienter för att 

sedan återgå till att överväga mer noggrant om den aktuelle patienten skulle 

immobiliseras eller ej. Dock kvarstod osäkerheten en längre tid. Vissa deltagare 

uttryckte att de ibland ”immobiliserade enbart för säkerhets skull” och att det kändes 

som de använde ”både hängslen och livrem”.  

 

Vikten av regelbunden träning 

Vikten av att öva regelbundet var något som många av deltagarna berättade om. De ville 

själva känna sig säkra med utrustningen, men även kunna lita på att kollegan de 

arbetade med visste hur utrustningen fungerade. När detta samspel fanns kände de sig 

trygga och det kändes som om vården av patienten blev bästa möjliga. Några deltagare 

uttryckte att de främst lärt sig att hantera utrustningen genom de olika larmen de åkt på 

och inte genom information eller övningar. Övningar ansågs av vissa vara för få och för 
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sällan, samtidigt som de tyckte att mycket av ansvaret låg på den enskilda medarbetaren 

att hålla sig uppdaterad på riktlinjer och att känna sig bekväm med utrustningen.  

 

”Hela tiden ligger det ju väldigt mycket ansvar på individuell nivå, hur pass mycket 

man tar ansvar själv att hålla sig uppdaterad” 

 

Deltagare påpekade att de oftare kände osäkerhet vid arbete på svårare olyckor där 

patienterna satt fast eller låg illa till, eftersom de situationerna inträffade mer sällan. De 

beskrev att det vanligaste scenariot var att patienten låg på marken eller var utanför 

fordonet då de kom till olycksplatsen.  

 

Svårbegripliga riktlinjer 

Deltagarna upplevde att riktlinjer och behandlingsanvisningar var svårbegripliga och 

ibland svåra att tillämpa. Vissa deltagare ansåg att kriterierna för immobilisering som 

fanns på deras arbetsplats var svåra att tolka och de upplevde att de kanske 

immobiliserade fler patienter än nödvändigt för att vara på den säkra sidan. Som skäl 

angav de att det är svårt att kunna avgöra om patienten är svårt eller lätt skadad. De 

upplevde svårigheter med att tolka flödesschemat för immobiliseringen, för att det 

innehöll för många arbetsmoment och sade att om schemat skulle följas till punkt och 

pricka var det många fler patienter som egentligen skulle ha immobiliserats. Det var 

svårt att leva upp till alla kriterierna, till exempel fanns osäkerhet om de skulle 

immobilisera eller ej vid fall då patienten var berusad och hade ramlat. Dock ansåg de 

att eftersom utbildningskraven på ambulanspersonalen i Sverige är högt ställda så borde 

de kunna ta beslut om patienten ska immobiliseras eller inte. 

 

”att med den utbildning man har i Sverige så ska man inte behöva gå dit att alla som 

har varit utsatt för trauma ska immobiliseras, utan vi ska kunna välja bort några”  

 

Förbättringsarbete 

Deltagare nämnde att de gärna ville ha fler och mer kontinuerliga utbildningar i spinal 

immobilisering. De ansåg att övningarna inte alltid behövde vara stora, utan att det 

räckte med månadsövningar som de kunde göra på stationen om de hade ett lugnt 

arbetspass. 
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Vissa deltagare ansåg att spindeln var ett enkelt hjälpmedel, medan andra ansåg att den 

var komplicerad och svår att fixera patienten med om de hade bråttom. De som inte var 

nöjda med spindeln påpekade att utvecklingen av material går framåt hela tiden och att 

det borde finnas något enklare sätt att fixera patienten till scoopbåren. Den hårda ytan 

på scoopbåren ansågs också vara ett problem och flera deltagare nämnde att de önskade 

något hjälpmedel för att minska obehaget för patienten. Några deltagare påpekade att de 

gemensamma utbildningsdagarna som finns för ambulanssjukvården i Sverige var ett 

bra forum för att sprida nya tekniker och ny kunskap över hela landet.  

 

Ett problem enligt några deltagare var att kriterierna mellan ambulansen och akuten 

gällande spinal immobilisering skiljer sig. Då deltagarna jobbat utifrån ambulansens 

kriterier och patienten enligt dem inte behöver immobiliseras hade det hänt upprepade 

gånger att de kommit in till akuten och personalen där bedömde att patienten skulle 

immobiliseras enligt akutens kriterier. Deltagarna upplevde att det då uppstod en 

otrygghet för patienten i fråga. De önskade att samarbetet mellan ambulansen och 

akuten förbättrades och en kommunikation fördes dem emellan för att dessa 

missförstånd skulle minska. Deltagarna uttryckte också att de gärna hade jobbat på 

liknande sätt över hela Sverige, eftersom det idag skiljer sig mellan landstingen, både 

vad gäller riktlinjer och utrustning.  

 

”Jag hade önskat att man hade haft samma kriterier i hela Sverige och att man jobbar 

utifrån samma koncept” 
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Diskussion 

Metoddiskussion  

För att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av spinal immobilisering av 

trauma patienter valdes en kvalitativ design som metod för urval av deltagare, 

datainsamling och analys. Denna design föredras då forskaren önskar upptäcka en 

mening och avslöja flera verkligheter (Polit & Beck, 2012).  

 

En övervägande del kvinnor deltog i studien, vilket inte helt speglar könsfördelningen 

inom ambulanssjukvården i Sverige. Åldersspannet var brett och alla hade minst 4 års 

erfarenhet av att arbeta inom ambulanssjukvården. Inom kvalitativ forskning är inte 

målet att få ett generaliserbart resultat (Polit & Beck, 2012), så att denna studies urval 

inte helt speglar den faktiska populationen kan ej ansetts försämrat resultatet. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) ökar däremot möjligheten att belysa forskningsfrågan 

från olika sidor då det finns en spridning i deltagarnas ålder, kön och erfarenheter. En 

brist som identifierats var att endast fyra sjuksköterskor var vidareutbildade, varav 

endast två inom prehospital akutsjukvård. Författarna anser ändå att det fanns en styrka i 

att de återstående sjuksköterskorna hade flera års erfarenhet av spinal immobilisering av 

trauma patienter. 

 

Datainsamlingen delades upp mellan författarna och genomfördes på respektive station. 

Då intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats så har författarna beaktat att 

resultatet kan ha sett annorlunda ut om de intervjuat främmande deltagare. 

Fördelar med att intervjua på sin arbetsplats kan ses vara att deltagarna kan känna en 

trygghet och ha lättare att ingå i en diskussion. Nackdelarna kan ses vara att deltagarna 

kan känna de inte kan återberätta sina erfarenheter och eventuella brister i sitt arbete 

med att immobilisera en patient. En annan nackdel kan vara att de inte känner att de är 

anonyma då de intervjuas av en kollega (Trost, 2010). Författarna har även haft i åtanke 

att individuell intervjuteknik och förförståelse kan ha påverkat den data som 

framkommit. Det hade varit önskvärt att båda författarna medverkat vid intervjuerna 

eller kanske bytt stationer att intervjua på, men då vi bor på olika orter med stort 

geografiskt avstånd hade detta varit omöjligt att genomföra. Författarnas begränsade 

erfarenheter av att intervjua kan också ha påverkat datainsamlingen, det märktes på 

materialet att de sista intervjuerna blev mer utförliga. Intervjuguiden som upprättades 
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ansågs ha gett god hjälp och genom att använda följdfrågor under intervjuerna stärktes 

deltagarnas trovärdighet och författarnas egna tolkningar minimerades (Polit & Beck, 

2012). Inom kvalitativ forskning kan datamättnad uppnås i ett relativt litet urval genom 

att deltagarna informativt beskriver sina upplevelser (Polit & Beck, 2012). Efter tio 

intervjuer ansågs det finnas tillräckligt med material för att besvara studiens syfte.  

 

Deltagarna i studien hade alla vårdat ett betydande antal patienter som 

spinalimmobiliserats, vilket anses styrka resultatet. Författarna valde att använda 

obearbetade citat i resultatet, vilket ses som att trovärdigheten stärktes ytterligare. 

 

Att båda författarna arbetar inom den prehospitala vården kan ses som en fördel då vi 

kan känna förståelse och engagemang i vad varje deltagare delger. Vi aktade oss dock 

för att inte låta egna erfarenheter och åsikter färga datainsamlingen och därmed 

resultatet (Polit & Beck, 2012). Polit och Beck (2012) skriver att intervjuaren inte kan 

vara helt säker på att den intervjuade svarar sanningsenligt, då svaret kan ha negativa 

effekter för denne. Då författarna har intervjuat arbetskollegor på respektive stationer 

kände vi att klimatet under intervjuerna var öppet och tillåtande. Under intervjuerna har 

en bra diskussion framkommit med hjälp av intervjuguiden och de tänkta följdfrågorna. 

Därför tror vi att deltagarna inte ljugit i intervjuerna, utan berättat om sina faktiska 

upplevelser.  

 

Intervjuerna transkriberades av den författare som gjort den och lästes sedan av båda 

innan analysen påbörjades. Återigen var det geografiska avståndet ett hinder som kan ha 

påverkat analysarbetet. Eftersom vi båda arbetar som sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården med två och 11 års erfarenhet av den prehospitala vården kan våra 

tidigare erfarenheter också ha påverkat tolkningen av resultatet under analysen. 

Författarnas egna erfarenheter och hypoteser kan komma att påverka resultatet av 

studien, då risken finns att författarna omedvetet förmedlar sina förväntningar på 

frågorna (Polit & Beck, 2012). Manifest innehållsanalys valdes då vi önskade ligga nära 

rådatan i analysarbetet. Vi är medvetna om att resultatet kunde ha ansetts mer generellt 

om vi valt att använda oss av tematisk innehållsanalys. 
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Båda författarna önskar att en framtida studie har ett större antal deltagare på fler 

ambulansstationer i Sverige för att likheter och skillnader ska framkomma och vara till 

grund för ett förbättringsarbete inom spinal immobilisering.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna intervjustudie var att beskriva ambulanssjuksköterskornas 

erfarenheter av spinal immobilisering av traumapatienter. Resultatet visar att 

ambulanssjuksköterskorna redan vid utarmningen gör upp en handlingsplan tillsammans 

med sin kollega i bilen ut till olycksplatsen. De delar då också upp rollerna 

sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig enligt riktlinjerna för Prehospital 

Sjukvårdsledning, PS (Rüter, Nilsson & Vikström, 2006). Deltagarna betonade vikten 

av att få förbereda sig innan de åkte ut på ett uppdrag, genom att få så korrekt 

information via SOS som möjligt. Om informationen gällande vad som hänt var korrekt 

kunde de lättare göra upp en planering av sitt arbete. Denna förberedelse syftade till att 

få diskutera med kollegan om möjliga scenarion de kunde komma att möta och vilken 

utrustning som kunde komma att bli aktuell. Erfarenheter från tidigare, liknande 

uppdrag uppgavs vara grunden för deras fortsatta handlande.  

 

Resultatet visar att deltagarna ansåg att det var viktigt att skapa sig en uppfattning om 

hur olyckan gått till för att därmed kunna förutse vilka skador patienterna kunde ha 

ådragit sig. Alla deltagarna uppgav att de gått utbildningar i PHTLS och att detta hjälpte 

dem i arbetet på skadeplatsen. PHTLS-konceptet (National Association of Emergency 

Medical Technicians [U.S.] Pre-Hospital Trauma Life Support Committee.American 

College of Surgeons. Committee on Trauma, 2007) lägger stor vikt vid att 

ambulanspersonalen vid första ankomst till olyckan bedömer olycksplatsen och 

skademekanism.  Deltagarna i denna studie nämnde att om de kunde läsa ut vilken 

energi som drabbat patienten vid olyckstillfället, exempelvis om denne fallit från hög 

höjd, kunde de misstänka att patienten skulle ha vissa inre skador även om de inte var 

synliga för ögat och därigenom förutse en eventuell försämring hos patienten. Deras 

behandling kunde då vara förebyggande för att säkra att patienten inte försämrades. 

(National Association of Emergency Medical Technicians [U.S.] Pre-Hospital Trauma 

Life Support Committee.American College of Surgeons. Committee on Trauma, 2007). 
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 Suserud (2005) påtalar att olycksplatser ofta skapar svåra arbetsmiljöer på grund av att 

det kan vara många skadade och att nyfikna åskådare drar sig dit. Ingen av deltagarna 

sade att detta var ett problem, utan ansåg att de kunde arbeta ostört och att åskådare 

respekterade avspärrningar. Däremot sågs stora risker i arbetsmiljön på grund av 

otillgängliga miljöer, glassplitter och utsatthet för vädret. Vid arbete med spinal 

immobilisering förekom det också att deltagarna fick lyfta tungt och i dåliga 

arbetsställningar, vilket Suserud (2005) menar att ambulanspersonalen ska försöka 

undvika.  

 

Det framkom i studien att deltagarna uppfattat att räddningstjänsten ofta är först på 

olycksplatsen. Deltagarna i studien var överens om att räddningstjänsten kunde vara till 

stor hjälp om samarbetet dem emellan fungerade. Detta möjliggjordes bland annat 

genom att ha övningar tillsammans, vilket var vanligare på mindre stationer. Genom 

dessa övningar lärde de sig inte bara att samarbeta, utan lärde även känna och fick 

förtroende för varandra. Elmqvist, Brunt, Fridlund och Ekebergh (2010) beskriver att 

räddningstjänsten ofta förlitar sig på ambulanspersonalen vid inriktningsbeslut på en 

olycksplats och att räddningstjänstens personal upplevde att det tog lång tid innan 

ambulansen kom till olyckor.  Deltagarna i denna studie ansåg att 

ambulanssjuksköterskan snabbt ska kunna ta ett beslut angående vilken 

urtagningsmetod som patienten behöver om det är fara för liv eller inte, det skall vara 

klara direktiv från den person som är medicinskt ansvarig, vilken är den person som 

leder arbetet kring patientens vård. Bedömningen av patienten beskrevs vara enkel av 

deltagarna i studien i och med att de jobbade utifrån A till E. Detta arbetssätt gjorde att 

arbetet blev strukturerat och de mest akuta åtgärderna gjordes först, vilket metoden 

syftar till (Curtis, 2001). 

 

Resultatet visar att valet av immobiliseringsutrustning ser olika ut mellan 

ambulanssjuksköterskorna. Det berodde mycket på att utrustningen var olika på de två 

stationerna.  På en av stationerna fanns endast nackkrage och scoopbår som alternativ 

medan det på den andra stationen dessutom fanns tillgång till vacuummadrass och 

KED-väst. I intervjuerna framkom att deltagarna upplevde att all utrustning fyller sin 

funktion vad gäller spinal immobiliseringen, även de som inte hade tillgång till 

exempelvis vaccuummadrassen längre. Denna ansågs vara överlägsen vid 

immobilisering av äldre patienter eller personer med tidigare ryggbesvär, trots sina 
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brister gällande stabilisering av kotpelaren samt att den kunde vara otät och släppa in 

luft. Detta stöds av Johnson och Hauswald (1996) som kom fram till att 

vaccuummadrassen var bekvämare för personer att ligga på än den hårda ytan på en 

spineboard. Trots detta verkade deltagarna vara överens om att nackkrage och 

scoopbåren var det bästa alternativet vid spinal immobilisering av traumapatienter. De 

upplevdes som enkla hjälpmedel som immobiliserade patienterna väl under transporten 

mot sjukhuset. Deltagarna ansåg också att scoopbåren höll kotpelaren stabil då patienten 

skulle förflyttas på och av den, vilket stöds i en studie av Hostler, Colburn och Seitz 

(2009).   

 

Valet av immobiliseringsmetod, alltså om hur de skulle förflytta patienten till 

scoopbåren eller annan immobiliseringsutrustning ansåg deltagarna berodde på 

situationen och att varje olycka var unik. Här påtalades återigen att de föll tillbaka på sin 

erfarenhet från tidigare olyckor. Några påtalade att de saknade utbildning i de bästa 

teknikerna. Krell, McCoy, Sparto, Fisher, Stoy och Hostler (2006) har i sin studie visat 

att scoopbåren är överlägsen den vanliga spineboarden just vid förflyttning till brädan. 

Detta beror på att scoopbåren delas och förs in under patienten med minimal rörelse för 

patienten, vilket gör att nacke och ryggrad hålls mer stilla. Dessutom scoopas patienten 

av brädan även inne på akuten där samma vinst, att kotpelaren fortsätter vara stilla, 

erhålls. En aspekt som framkommit i resultatet var risken att patienterna ådrog sig 

trycksår, då materialet i brädan är hårt. Studier av Krell, McCoy, Sparto, Fisher, Stoy 

och Hostler (2006) samt Sheerin (2005b) påtalar också denna risk och att det är viktigt 

att patienten inte ligger alltför länge på det håra underlaget. Vid stationerna i studien var 

tidsgränsen satt till två timmar, vilket deltagarna tyckte var svårt att underskrida om 

olycksplatsen var långt ifrån sjukhuset som patienten skulle till. De fick då välja 

vacuummadrassen, där patienten är sämre immobiliserad (Johnson & Hauswald, 1996) 

jämfört med den hårdare brädan. 

 

Förutom risken för trycksår identifierade deltagarna även problemet med att de någon 

gång fått prioritera mellan att hålla fri luftväg och att spinalimmobilisera en patient. 

Krell, McCoy, Sparto, Fisher, Stoy och Hostler (2006) samt Sheerin (2005b) påtalar just 

denna risk i sina studier, men anser att den är sekundär. Deltagarna kände en viss oro för 

om patienten skulle må illa och kräkas, då de löpte stor risk att aspirera partiklar ner i 

lungorna. De fick då vända på hela brädan, med ökad risk för rörelse i patientens 
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kotpelare. Dessutom hade de sällan på sig det egna bältet vid dessa tillfällen, vilket de 

ansåg utgjorde en risk ur trafiksäkerhetssynpunkt.  

 

Deltagarna i studien ansåg att riktlinjerna gällande spinal immobilisering ibland var 

oklara och att de kände en osäkerhet om de skulle immobilisera patienterna eller ej. En 

del löste det genom att immobilisera för att vara på den säkra sidan. Benger och 

Blackham (2009) samt Hauswald, Ong, Tandberg och Omar (1998) hävdar att spinal 

immobilisering pre-hospitalt inte har någon positiv effekt för vakna patienter med 

spinalskador. Deras studier visar att skadan som uppstår vid skadeögonblicket inte 

förvärras under transport, utan att det snarare är immobiliseringsutrustningen som 

åsamkar patienten smärta och lidande. Delmarter och Coyle (1999) hävdar å andra sidan 

att morbiditet och mortalitet hos patienter med spinalskador har minskat tack vare den 

ökade kunskapen och generaliserade riktlinjerna i den pre-hospitala vården. Dock 

grundade sig detta också i att den pre-hospitala personalen fått större möjligheter att 

upprätthålla en adekvat respiration och cirkulation. Något som deltagarna också ansåg 

vara viktigare än den spinala immobiliseringen om patienten var kritiskt skadad.  

Riktlinjerna för spinal immobilisering baseras på PHTLS-konceptet vid de båda berörda 

ambulansstationerna. Detta innebär bland annat att alla patienter som varit utsatta för 

högenergitrauma, har smärta i nacke eller rygg eller uppvisar neurologiska symtom ska 

helkroppsimmobiliseras (National Association of Emergency Medical Technicians 

[U.S.] Pre-Hospital Trauma Life Support Committee.American College of Surgeons. 

Committee on Trauma, 2007). Resultatet i studien visar att deltagarna önskade djupare 

kunskaper om skademekaniker och att få återkoppling från sjukhuset om patienterna de 

vårdat hade haft någon skada eller ej och hur allvarlig denna skada i så fall varit.  

 

Deltagarnas kommentarer visar att de ville göra det bästa för patienten och att de hade 

en känsla av att ha patientens hälsa i sina händer. Några beskrev att de påträffat 

patienter som var konfusoriska och därmed försvårades möjligheten att 

spinalimmobilisera dem. Sheerin (2005a) och Holtz och Levi (2006) beskriver att 

patienter som ådragit sig en spinalskada kan vara konfusoriska och ibland även 

aggiterade. Deltagarna påpekade vikten med att informera och inkludera patienten om 

vad som skall ske och deras erfarenheter talade för att detta oftast kunde lugna 

patienten. Alla deltagarna hade själva blivit spinalimmobiliserade på övningar och vissa 

påtalade att det inte var bekvämt. De beskrev, liksom vissa studier (Sheerin & de Frein, 
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2007; Tutton, Seers & Langstaff, 2007) att brädan kändes hård, de var obehagligt att 

sitta fast och att de kände sig isolerade i och med att de hörde sämre med 

huvudkuddarna eller filten som stabiliserade nacken.  

Konklusion 

Studien visar att spinal immobilisering är vanligt förekommande inom 

ambulanssjukvården. De första fallen deltagarna spontant tänkte på var trafikolyckor, 

vilket också avspeglas i resultatet, men de påpekade även att spinal immobilisering 

används vid fall-, rid-, dyk- och skidolyckor. Ambulanssjuksköterskornas erfarenheter 

av spinal immobilisering är bred och omfattande, men mycket av arbetet på olycksplats 

med traumapatienter bygger på erfarenheter och inte på vetenskapliga studiers resultat, 

vilket skulle vara önskvärt. Detta avspeglas i den osäkerhet deltagarna uttryckt gällande 

behandlingsriktlinjer och flödesscheman som används vid spinal immobilisering.  

 

Deltagarna uttryckte att samarbetet på olycksplatsen var av yttersta vikt och de ansåg 

också att de hade ett bra arbetssätt då de bedömde patienterna enligt A till E och därmed 

kunde avgöra hur kritiskt skadade patienterna var. Resultatet av denna studie visar även 

att deltagarna reflekterat över risker och vinster gällande spinal immobilisering och att 

de anser att vinsterna övervinner riskerna. Några forskare anser att spinal 

immobilisering pre-hospitalt inte har visat sig föra med sig några fördelar för patienten 

och dennes fortsatta vård.  En svårighet som finns är att området spinal immobilisering 

är relativt outforskat gällande personalens erfarenheter och kunnande.  Flertalet av 

tidigare studier tar endast upp tekniska aspekter som exempelvis vilken 

immobiliseringsutrustning som orsakar minst rörelse i nacke och ryggrad. De är 

dessutom gjorda på friska försökspersoner istället för verkliga patienter som skulle ge 

ett resultat som avspeglade verkligheten bättre. En anledning till detta kan vara att det 

finns svårigheter med att göra studier i den akuta miljön. Ytterligare en aspekt som vi 

reflekterat över är att de flesta studierna är gjorda i USA eller Kanada, där den pre-

hospitala vården är olik den vi bedriver här i Sverige. Därför rekommenderar författarna 

att fler kvalitativa studier görs i Sverige inom området spinal immobilisering, med fokus 

på personalens och patienternas upplevelser.  
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Bakgrundsfrågor 

Ålder. 

Kön. 

Hur många år har du jobbat inom ambulansen varav hur många som ambulanssjuksköterska? 

 

Immobilisering 

- Berätta om dina upplevelser kring spinal immobilisering av traumapatienter.  

- Berätta om dina erfarenheter av spinal immobilisering av traumapatienter. 

- Vilken typ av utrustning använder du dig av? – Är utrustningen olika vid olika 

situationer? 

- Hur har du lärt dig att hantera utrustningen?  

- Hur tänker du kring risker respektive vinster med spinal immobilisering? 

- Hur upplever du arbetsmiljön vid arbete med spinal immobilisering?  

- Hur upplever du arbetet med en patient som är spinal immobiliserad under färd mot 

sjukhus?  

- Har du några tankar kring förbättringar inom området? -> I så fall vilka?   

       

Övriga tankar/synpunkter kring immobilisering? 

 

Följdfrågor:  

- Berätta mer… / Kan du utveckla det vidare?  

- Vad tänker/tänkte du då? 

- Berätta om vad du upplevde då.  

- Vad kan det ha berott på?  

- Hur hanterade du det? 


