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FÖRORD
Under examensarbetet har vi arbetat och kommit i kontakt med människor inom ambulanssjuk-
vården med ett stort engagemang och driv som vi gärna skulle vilja uppmärksamma innan vi 
presenterar vårt arbete. 

Först vill vi tacka alla eldsjälar på Östersundsbasen. Stort tack till Gustav Carlsson, Johan 
Oscarsson, Olof Hernborg, Kristina Edwang och Johan Lindberg. Tack för att vi fick möjligheten 
att besöka er i två dagar och ta del av er arbetsmiljö, era tankar och idéer kring utvecklingsmöj-
ligheter. Ert engagemang smittade av sig och gav oss stor motivation för vidare arbete. 

Från Ambulanssjukvården region Norrbotten vill vi tacka ambulanspersonal Nicklas Ajaxon, 
Jesse Petternen samt samordnare Stig Holmberg. Tack för att ni visat oss er verksamhet och 
delat med er av er kunskap och tankar för utveckling. 

Ytterligare tack till Babcock Scandinavian AirAmbulance, Tanja Holvold och Linda Fabrisius 
som bjöd in oss till deras verksamhet att flyga med deras flygplan från Arlanda och helikopter 
från Gällivare. Detta gav oss viktiga insikter i hela ambulansflygets verksamhet. 

I slutet av arbetet fick vi hjälp med konstruktion och utformningsdetaljer inom helikopterdesign 
av Jonas Palo på Nordiskt FlygTeknikCentrum i Luleå. Tack för att vi fick ta del av dina kunska-
per och att du visade oss konstruktion och designval för helikoptrar.

Sist men inte minst vill vi lyfta vår uppdragsgivare ACC Group. Stort tack för möjligheten att ge-
nomföra detta examensarbete och att vi fick ta del av er resa inom detta spännande och innova-
tiva projekt. Vi vill också tacka vår handledare från Luleå tekniska universitet, Peter Törlind, för 
vägledning och stöd genom projektet.

Det har varit ett nöje att arbete med alla involverade i detta projekt och avsluta våra studier med 
ACC’s ambulansmodul. 

Luleå 28 Maj, 2019
Malin Mulder & Josefine Ramn



I tidningarna kan vi idag läsa om neddragningar på sjukhus och om akutmottagningar som 
stängs ner runt om i landet. Akutmottagningarna i Sverige har minskat med 16 stycken mot-
tagningar under 2010 till 2013. Detta sker samtidigt som ambulanstransporterna ökar och 
resvägarna blir längre, vilket i sin tur leder till att kraven på den prehospitala vården ökar och 
därmed ambulanstransporterna. 

Det finns åtta stycken helikopterbaser i Sverige inom ambulansen. Helikoptern kallas in 
främst vid tidsvinster gentemot alternativa transportsätt, vid väglös terräng, fjällvärld, övärld 
och främst vid allvarliga till livshotande tillstånd. Längre sträckor och fler akuta fall tror vi 
kommer öka förfrågan på den luftburna prehospitala transporten.
ACC Group har tagit fram en högteknologisk drönarlösning med ett obemannat system som 
anses mycket säkrare och mer effektivare i utsatta situationer än dagens luftburna transport-
medel. I samarbete med ACC har vi till drönaren tagit fram ett koncept till sjukvårdsmodul. 
Genom en användarcentrerad designprocess har vi genom arbetet strategiskt tagit fram en 
design, inom flygverkets ramar, som är användarvänlig och optimerad efter användarna av 
sjukvårdsmodulen.

I arbetet var största fokus att identifiera användarnas behov och skapa en förståelse kring 
ambulansverksamheten. Detta gjordes genom etablerade metoder så som exempelvis intervju-
er, deltagande observationer, benchmarking med mera. Detta implementerades sedan genom 
hela arbetet och utvecklades vidare till olika koncept i enkla kartongprototyper som testades 
mot användarna. Efter återkoppling utvecklades sedan det slutliga konceptet som visualisera-
des med hjälp av CAD-renderingar.

Examensarbetet resulterade i ett koncept på en ergonomisk, anpassningsbar och säker ambu-
lansmodul som ska underlätta ambulanspersonalens arbete. Modulen är i många fall anpass-
ningsbar för såväl arbetsutrustning som arbetsställningar och ger möjlighet att utföra såväl 
rutinmässiga moment såväl som sällsynta livsnödvändiga åtgärder.

SAMMANFATTNING
The media is constantly reminding us about the current state of our healthcare system with 
headlines about cutbacks and closing healthcare centers.  In Sweden, sixteen healthcare 
centers were closed between 2010 and 2013 alone.  At the same time, the number of calls for 
ambulances are rising along with an aging population.  Not only that, but the distances trave-
led for patient pick up means that the demands for prehospital care and transport are intensi-
fying.

In Sweden, there are currently only eight bases that can accomodate helicopter ambulances.  
Helicopters are mainly used to reach patients where vehicles are unable to travel – in areas 
that have no roads, in archipelago, on mountains or in other extreme environments – and 
their purpose is to quickly reach patients with life-threatening conditions.  In some cases, 
helicopters are also used instead of vehicular ambulances in order to save time and for more 
efficient use of resources.  The challenges that prehospital care is facing today will continue to 
increase and airborne transport to hospitals will be needed more than ever.

ACC Group has developed an innovative autonomic drone.  Their drone is considered to be 
safer and more efficient than current airborne transport.  For this paper, the authors have col-
laborated with ACC Group to develop a concept for a prehospital care module that can fit the 
drone system. Using a human-centered design process as a guide, a user-friendly concept that 
follows the European flying regulations was developed for paramedic use. 

The focus of this project was to understand the users’ needs as well as to gain better insight 
into the field of prehospital care. Through design methods including interviews, user observa-
tions, and benchmarking, the authors were able to gain knowledge about the current state of 
the field and the challenges paramedics face in their daily work. The needs of the users were 
considered during the entire design process and solutions were developed and tested using 
simple mock-ups in different scales. After receiving feedback from paramedics, a final design 
was created in CAD.

The result of the concept is renderings of a safe, ergonomic, and customizable module which 
will facilitate the daily work of ambulance staff. The module is fully adjustable and is able to 
accommodate various pieces of equipment as well as changes in the workers’ body positions. 
This module not only lets paramedics conduct routine procedures while onboard, it also allows 
them to undertake exceptional, life-saving measures.

ABSTRACT

KEYWORDS: Teknisk design, Användarcentrerad design, Ergonomi, Prehospital sjukvård, Säkerhet, 
Ambulansmiljö, Arbetsplatsutformning 

KEYWORDS: Industrial design engineering, human-centered design, prehospital care, ergonomics, paramedic, 
safety, design of workspace. (workspace design)
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1INTRODUKTION
1.1 BAKGRUND
Smuggling sker över de öppna haven. Människor 
i utsatta områden behöver vård. Stora bränder 
sker i våra skogar. Rörledningar kan gå sönder 
på djupt vatten. I alla dessa fall är tiden värde-
full. Varje sekund räknas och varje meter kostar. 
Därför har ACC Innovation tagit fram en hög-
teknologisk drönarlösning med ett obemannat 
system som anses mycket säkrare och mer effek-
tivare i utsatta situationer. Drönaren ska främst 
ersätta det bemannade flyget där det är repetitiva 
uppgifter och vid farliga områden. Till drönaren 
kommer det erbjudas flera moduler inom det 
civila, kommersiella och militära området.  Dessa 
moduler ska kunna växlas på och av från dröna-
rens flygsystem för att kunna kostnadseffektivi-
sera användningen med ett flygsystem på flera 
moduler för olika syften.

I tidningarna skrivs kontinuerligt om neddrag-
ningar på sjukhus och om akutmottagningar som 
stängs ner runt om i landet. Akutmottagningarna 
i Sverige har minskat med 16 stycken mottag-
ningar under 2010 till 2013. Detta sker samtidigt 
som ambulanstransporterna ökar och resvägarna 
blir längre, vilket leder till att kraven på den pre-
hospitala vården ökar och dess transporter. 

Det finns åtta stycken ambulansbaser i Sverige. 
Helikoptern kallas in främst vid tidsvinster gent-
emot alternativa transportsätt, vid väglös terräng, 

fjällvärld, övärld och främst vid allvarliga till 
livshotande tillstånd. Det vanligaste livshotande 
tillståndet är hjärtstopp och detta sker främst hos 
befolkningen i högre ålder. Vi ser en tydlig ökning 
av hög ålder i befolkningen och detta torde leda 
till att dessa fall kommer öka. Längre sträckor 
och fler akuta fall tror vi kommer öka förfrågan 
på den luftburna prehospitala transporten. 

I följande examensarbete kommer vi att arbeta 
inom civilsäkerhet och ta fram en sjukvårdsmo-
dul till drönarteknologin hos ACC. Huvudfokus 
ligger på att designa en ambulansmiljö utifrån 
användarna. Genom etablerade designmetoder 
ska arbetet strategiskt ta fram en design, inom 
flygverkets ramar, som är användarvänlig, ergo-
nomisk, anpassningsbar och säker. 

1.2 SYFTE OCH MÅL 
Detta arbete är gjort i uppdrag av ACC Group AB 
där designen av en sjukvårdsmodul ska definieras 
på konceptuell nivå. Examensarbetet är gjort för 
att öka förståelsen av ambulanstransporter, vad 
ska en ambulans leverera och hur kan vi skapa en 
värdefull ambulans för användarna. Kunskapen 
ska appliceras på designen av sjukvårdsmodulen 
som är anknuten till ACC’s drönarteknologi. 
Målet är att leverera resurser till ACC för att de 
sedan ska kunna arbeta vidare på utvecklingen. 
Ett koncept ska tas fram av sjukvårdsmodulens 

Examensarbetet skrivs inom teknisk design, högskoleingenjör, på Luleå tekniska univer-
sitet. Projektet är ett designarbete kring en sjukvårdsmodul som är ett delprojekt hos upp-
dragsgivare ACC Group. Sjukvårdsmodulen ska appliceras till en drönare som utvecklas 
parallellt hos ACC.
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FRÅGESTÄLLNINGAR

•Vad är problemet med 
ambulanstransporterna idag? 

•Hur kan vi designa en ambulans-
miljö som är inom samtliga ramverk 
och behov enligt nedan: 
o Flygtekniska krav 
o Arbetsverkets ergonomiska   
 riktlinjer 
o Användares behov
o Uppdragsgivares behov

insida där slutgiltiga konceptet ska redovisas i en 
broschyr med tydliga visualiseringar och beskriv-
ningar. Under arbetet kommer tydliga leveranser 
sättas upp för att tydligt kunna presentera samt 
sammanställa informations- och idéinsamling 
som står till grund för samtliga designval. 
Med hjälp av utförlig research, etablerade design 
metoder och användarfeedback ska följande frå-
gor till vänster besvaras:

1.3  OMFATTNING
På grund av tid och kursens innehåll ska vi foku-
sera på design och användarbehov. Detta medför 
att arbetet inte kommer lägga fokus på de tek-
niska aspekterna såsom exempelvis hållfasthets-
beräkningar, materialval och tillverkningsmeto-
der. Endast befintliga bårsystem och medicinsk 
utrustning kommer implementeras i modulens 
utformning och design. Arbetet kommer inte 
fokusera detaljutveckling exempelvis, lådsystem, 
bärväskor, stolar. Genom en granskning av de 
befintliga lösningarna på marknaden och utefter 
användarbehov ska ett slutgiltigt koncept presen-
teras. Konceptet kommer bestå av en fullskalig 
prototyp och CAD-renderingar där vi presenterar 
slutgiltiga idéen. Allt kommer sammanställas i 
en rapport som tydligt ska presentera insikter 
och kunskap från examensarbetet för att levere-
ra resurser till ACC Group’s vidareutveckling av 
modulen.

Därav avgränsar vi arbetet och ingen fungerande 
teknisk lösning kommer att presenteras i projek-
tets slut.

1.4  RAPPORTSTRUKTUR
Rapporten är indelad i följande nio kapitel. 

1 Inledning, Första kapitlet ger en överblick av 
projektet där bakgrund, syfte och mål, och om-
fattning av arbetet att beskrivs. 

2 Kontext, Andra kapitlet beskriver prehospital 
sjukvård, dess miljö och hur användare förhåller 
sig till den inom helikoptersjukvård ur ett nulä-
gesperspektiv.

3 Teori, Tredje kapitlet inkluderar det teoretiska 
arbetet som examensarbetet bygger på.

4 Metod & genomförande, Fjärde kapitlet 
presenterar samtliga metoder och vårt tillväga-
gångssätt i projektet. 

5 Resultat, Femte kapitlet redovisar resultatet 
utifrån varje fas och metod. Resultaten är grun-
den för utformningen av slutgiltig design. 

6 Slutdesign, Sjätte kapitlet visar det slutliga 
resultatet av examensarbetet i form av slutkon-
ceptet. 

7 Diskussion, Sjunde kapitlet analyserar ar-
betet med en diskussion och ifrågasätts utifrån 
projektets syfte, mål och frågeställningar. 

8 Slutsats det åttonde kapitlet presenterar arbe-
tets slutsats.

9 Fortsatt arbete, det nionde kapitlet går ige-
nom rekommendationer om hur fortsatt arbete 
kan se ut.

10 Referenser En lista över alla referenser 
som använts i rapporten. De är beskrivna enligt 
APA-mallen.

11 Bilagor, kapitel 8 presenterar de större bila-
gorna.
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2KONTEXT
2.1 PREHOSPITAL SJUKVÅRD
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:10) 
definerar prehospital akutsjukvård enligt ”omedel-
bara medicinska åtgärder som vidtas av hälso- och 
sjukvårdspersonal utanför sjukhus”. Ambulans-
sjukvård ses som en integrerad del av detta arbete 
då vård och behandling sker i eller i anslutning till 
en ambulans (SOSFS 2009:10). Det är landstingets 
prioriterings- och dirigeringstjänst, som utförs av 
SOS Alarm, som prioriterar och dirigerar samtliga 
prehospitala resurser, ambulanser, akutläkarbilar, 
jourläkarbilar och ambulanshelikoptrar. SOS Alarm 
prioriterar och dirigerar också de transportambu-
lanser som finns för transport av patient mellan 
vårdinrättningar (Vårdgivarguiden, u.å. ). 

Utvecklingen av ambulanssjukvård påverkas av för-
ändringar i samhället som befolkningsantalet, poli-
tiska vägval, befolkningens ålderssammansättning 
beskriver Bremer (2016). Hälso- och sjukvård är ett 
offentligt ansvar där ambulanssjukvården styrs av 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763). Landets 
21 landsting och 290 kommuner har därmed en 
skyldighet att erbjuda medborgare hälso- och sjuk-
vård samt prehospital vård. Bremer (2016) beskriver 
ytterligare att antalet akutsjukhus med tillgång till 
intensivvård och omedelbar operation har minskat 
i Sverige från 79 till 63 under åren 2006 – 2013. 
Detta innebär att ambulanstransporterna ökar och 
att resvägarna blir längre (SKL, 2009). Strukturför-
ändringarna leder till att antalet akutmottagningar 
minskar men samtidigt är det den vårdenhet som 
merparten av ambulanstransportens patienter 
transporteras till. Bremer (2016) förtydligar att det 

innebär att den genomsnittliga vård- och transport-
tiden har ökat för patienter som behöver akut vård. 
Samt innebär det att kraven ökar på den prehospita-
la vården under pågående transporten. 

Bremer (2016) nämner att ambulanssjukvården 
påverkas av bland annat befolkningsanatalet. Se-
dan 2000-talets början har Sveriges invånarantal 
ökat med 15%, motsvarande 1,4 miljoner enligt SCB 
(2019). I slutet av 2018 var Sveriges folkmängd 10 
230 185 personer. Figur 1 visar befolknings sam-
mansättning och dess förändring med åren, vilket 
i sin tur påverkar vården påpekar Bremer (2016). 
Befolknings åldersstruktur från 1960 till 2013 visar 
på ökat antal äldre, de mellan 65 år och äldre. Detta 
visar att:

...med största sannolikhet kommer 
vårdbehoven hos de äldre att öka med 
åldersrelaterade behov som exempel-
vis hjärtsvikt, höftfraktur och stroke, 
MSB (2014).
De fortsätter att de äldre dessutom är överrepresen-
terade i olycks- och skadestatistiken.

1.1 AMBULANSSJUKVÅRD
Ambulansen var urspungligen inom det miltära, den 
rörliga sjukvården i fält enligt RAS (Riksförening-
en för ambulanssjuksköterskor) u.å. Den moderna 
tolkningen berättar de vidare definieras (av latin, 
ambulare, gå vandra omkring) 

Följande kapitel presentera kunskaperna som lägger grunden för examensarbetet. Det in-
kluderar nuvarande tillstånd på individnivå och samhällsnivå kring ambulanssjukvård. 

“Ambulansen är ett fordon utrustat 
för ambulanssjukvård. Fordonet 
skall kunna utföra snabb transport 
av sjuka eller skadade och är in-
rett med sjukvårdsutrustning så att 
sjukvård kan utövas i samband med 
transport av patienter till eller mellan 
sjukvårdsinrättningar” RAS (u.å).
Vårdprocessen kring ett ambulansärende delas in 
i fyra faser enligt Andersson Hagiwara & Wire-
klint Sundström (2016). 

Fas 1 inleds då SOS Alarm bedömer att personen 
i fråga är i akut behov av övervakad transport 
och/eller vård. Det är hos larmcentralen som 
bedömningen görs av vilken prioritering upp-
draget har och i samband med utalarmeringen 
tar ambulanspersonalen del av den information 
som larmoperatör sammanställt. Socialstyrelsen 
(SOSFS 2009:10) definierar prioriteringsgrader-
na enligt följande: 
Prio 1: Akuta livshotande symptom eller 
olycks fall 
Prio 2: Akuta men inte livshotande symptom 
Prio 3: Övriga uppdrag med vård- eller över-
vakningsbehov där rimlig väntetid inte bedöms 
påverka en patients tillstånd. 

Fas 2 inleds när ambulanspersonalen möter pa-
tienten. ABCDE-principen används rutinmässigt 
inom ambulanssjukvården, vilket är ett struktu-
rerat omhändertagande av patient. Det används 
primärt för att identifiera och vårda livshotande 
tillstånd i rätt ordning (Vårdhandboken, u.å). 
De undersökningar och bedömningar som görs 
på plats identifierar patientens huvudsakliga 
problem och är underlag till beslutsfattning om 
ambulansärendet kan lösas på plats eller måste 
gå vidare till fas 3 nämner Andersson Hagiwara 
et.al. (2016). 

Fas 3 påbörjas då patient behöver ytterligare 
vård och medicinsk behandling. Det innebär 
att ambulansen ska vårda och övervaka patient 
under transport och överlämna patient till lämp-
lig vårdgivare. Överlämningen anses fullbordad 
och därmed den prehospitala vården då patienten 
förflyttas från ambulansbåren till vårdgivarens 
brits/säng förklarar Andersson Hagiwara et.al. 
(2016). Under överlämningen ska även en journal 
lämnas och muntlig överrapportering ske med 
innehållande av patientens tillstånd och vilka 
åtgärder som vidtagits. 

Fas 4 är den slutgiltiga fasen och är då ambulan-
sen ska städas och utrustning som använts ska 
uppdateras och rengöras. Här finns det också tid 
för utvärdering och återkoppling enligt Anders-
son Hagiwara et.al. (2016).

Figur 1: Befolkningens åldersstruktur 1960 och 2016, samt prognos för 2060, Med inspiration från SCB (2015).
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2.3 AMBULANSMILJÖ
Ambulanssjukvården styrs av de föreskrifter och 
riktlinjer som finns för alla verksamheter som 
omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (HSL 
1982:763). Utifrån dessa har nationella behand-
lingsriktlinjerna framtagits, som stöd och utgångs-
punkt för ett bra prehospitalt omhändertagande, 
genom SLAS, Sveriges medicinskt ledningsansvari-
ga ambulansläkare i samverkan, och ett samarbete 
av ambulansläkare från merparten av Sveriges 
landsting. 

Ambulansen är en arbetsmiljö som är unik och är 
en plats där personalen dagligen hanterar oförut-
sägbara utmaningar. De får uppleva olika väderför-
hållande, arbeta under alla tider på dygnet, hantera 
närstående till patient och nyfikna åskådare. Detta 
är en arbetsmiljö som är påfrestande inte bara för 
patient utan även ambulanspersonal både fysiskt 
och psykiskt (Aasa & Wiitavaara, 2016). 

Detta ställer höga krav på designen av utrustning 
och ambulansmiljön så att denna fungerar på bästa 
möjliga sätt i vårdandet och inte utgör några risker 
för varken ambulanspersonal eller patient under 
hela processen beskriver Aasa et.al (2016). 

Vilken typ av utrustning som ska finnas i en am-
bulans definieras av Socialstyrelsens förordning 
SOSFS 2009:10, där de anger att 

”Vårdgivaren ska ansvara för att varje 
ambulans förses med den utrustning 
som behövs för att prehospital akut-
sjukvård ska kunna ges såväl i som 
utanför ambulansen. Med utrustning-
en ska hälso- och sjukvårdspersona-
len kunna...”
Ambulansutrustningens krav är listade till höger.

2.4 AMBULANSPERSONAL
Den specialistutbildade ambulanssjuksköterskans 
arbete omfattar International Council of Nurses 
etiska kod med fyra grundläggande ansvarsområ-
den; att främja hälsa; att förebygga sjukdom; att 
återställa hälsa samt att lindra lidande (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2008)

1. Skapa och upprätthålla fria   
 luftvägar,
2. Ge assisterad andning,
3. Administrera läkemedel,
4. Övervaka och registrera
  vitala funktioner,
5. Stabilisera och immobilisera   
 frakturer,
6. Utföra avancerad 
 hjärtlungräddning (A-HLR),
7. Stoppa yttre blödningar,
8.	 Förflytta	patienter	på	ett		 	
 säkert sätt, samt
9. Överföra medicinska data.

AMBULANSUTRUSTNING

Figur 3: Ambulanshelikopterbaser i Sverige
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Ambulanssjuksköterskans arbete 
varierar dagligen och arbetet kan 
innehålla allt från att förlösa en gra-
vid kvinna i hemmet till att rädda liv 
vid hjärtstopp (RAS, 2019). 
Det finns flera olika personalbenämningar som 
kan vara beroende på transportmedlet och vård-
nivå:  Ambulansförare – Från 1960-talet till slutet 
av 1970-talet hette det ambulansförare.

2.5 HELIKOPTERSJUKVÅRD 
I Sverige under 2015 fanns åtta ambulanshelikop-
terbaser placerade i Gällivare, Lycksele, Öster-
sund, Uppsala, Karlstad, Stockholm, Visby och 
Göteborg enligt Bergström (2016), se figur 3. Am-
bulanshelikoptern får hantera flera olika patient-
kategorier och de avgörs vilken typ av transport 
som är aktuell genom exempelvis geografiskläge, 
övärld, fjällvärld och väglös terräng. Suserud och 
Lundberg (2016) förklarar att fördelarna med 
Helikoptern är dess snabbhet och förmåga att 
landa nästan vart som helst, och att nackdelen är 
kostnaden.

2.6 DRÖNARE ACC
Air & Sea, eller ACC har idag tagit fram en dröna-
re, Thunderwasp, som kan i nuläget bära ungefär 
ett ton, som körs i en hastighet på ca 112 km/h, 
Air&Sea (u.å). De förklarar att den är modulär, 
och på så sätt kan byta flygenheten mellan oli-
ka typer av moduler. Flygenheten är byggd likt 
en quadrokopter som ska minska vibration och 
buller, Air and Sea (u.å).De menar att ur säker-
hetsperspektiv så är obemannade system mycket 
säkrare och kan idag ersätta eller komplettera de 
bemannade flygfordon som finns. 

Vår uppdragsgivare C.Drougge berättar att det 
idag finns många drönare som kan bära kring 
trettio till ett par hundra kilo, men få som klarar 
av att bära upp till ett ton eller mer. Han förkla-
rar att det är vad som gör Air & Sea drones unikt. 
Han förklarar vidare att de riktar in sig på civilsä-
kerhet. Såsom att exempelvis kunna frakta in mat 
i krigsdrabbade områden, släcka bränder, eller 
agera ambulans. 

Ambulansförare – Från 1960-talet till 
slutet av 1970-talet hette det ambulans-
förare.

Ambulanssjukvårdare – Från början 
av 1980-talet blev benämningen ambu-
lanssjukvårdare.	Denna	benämning	finns	
fortfarande för den personal som har un-
dersköterskeutbildning med påbyggnad i 
ambulanssjukvård. Får ej ge läkemedel i 
ambulansen.

Leg. sjuksköterska i ambulans – 
grundutbildad sjuksköterska som ge-
nomgått 3 års utbildning på högskola. 
Minimi krav för att gå ge läkemedel inom 
ambulanssjukvården i Sverige.

Specialistsjuksköterska i ambulans 
– En sjuksköterska med samma utbild-
ning som ovan, men som även läst minst 
60 hp avancerad omvårdnad inom tex 
anestesi(sövning), intensivvård eller är 
barnmorska.

AMBULANSPERSONAL
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3TEORETISK 
REFERENSRAM

3.1 TEORIMAPPNING
För projektet görs en översikt (se figur 4) för de 
olika relevanta områden där t.ex. teori inhäm-
tas för bättre förståelse av projektet som helhet. 
Detta implementerades sedan i ett GANT-schema 
för att varje person i arbetet skulle se när och hur 
varje moment i teorimappingen skulle genomföras. 

3.2 TEKNISK DESIGN
Att förbättra produkter för att förenkla för en 
själv har alltid legat i människans natur (Wikberg 
Nilsson, Ericsson, Törlind, 2015), men det är 
först vid 1900-talets början och framåt som det 
börjar diskuteras vad design faktiskt är, hur det 
kan vetenskapliggöras och användas då produk-
ter utvecklas (Cross, 2001). Design är ett mång-
facetterat ord som används på olika sätt i olika 
sammanhang. Krippendorff (1989, s.9) menar att 
”design is making sense (of things)”, och förkla-
rar detta med de latinska orden de + signare som 
betyder ge betydelse eller utmärka. 

Horvath (2008) berättar att vid 1900-talets mitt 
föds många designteorier och metoder. Han men-
ar att det finns ett annat behov på marknaden, 
detta stöder Johannesson, Persson och Petters-
son (2013). De båda förklarar att i takt med att 
världen globaliseras och användare kan komma 
i kontakt med fler produkter och konkurrerande 
produkter, så börjar det analyseras hur produkter 

tas fram och hur dessa kan anpassas till använ-
daren. Produkter som inte bara är anpassade för 
produktion utan där fokus har lagts för att anpas-
sa dem kring människan genererar helt enkelt en 
bättre försäljning (Johannesson et al 2013). De 
förklarar att vid 1900-talets mitt börjar området 
Teknisk Design formas. De beskriver att Teknisk 
Design eller Industrial Design Engineering som 
det översätts till på engelska är ”gränsområdet 
mellan konstruktion och design”. I och med över-
sättningen kan vi identifiera två områden som 
kan beskrivas enklare med kända och etablerade 
källor:
Ingenjör definieras av NE (2018), ”teoretiskt och 
praktiskt utbildad person med tekniska arbets-
uppgifter inom kommunikationsväsen, byggnads-
verksamhet, forskning eller industri”. Ingenjö-
rernas hederskodex förklarar Sveriges Ingenjörer 
(u.å) som:

 “Ingenjörer är bärare och förvaltare 
av den tekniska kunskapen. Detta 
ger ett särskilt ansvar att verka för 

att tekniken används för samhällets 
och mänsklighetens bästa och för 
att den i förbättrad form förs vidare 

till kommande generationer.” 
Sveriges ingenjörer (u.å). 

I följande kapitel kommer fakta och kunskap redovisas som är nödvändiga för genomför-
andet av examensarbetet. Kapitlet inleds med en teorimapping för att ge en översikt och 
förtydligande över vilka teoriområden arbetet måste täcka. Litteraturstudien gjordes med 
hjälp av böcker, artiklar och rapporter.
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Industridesigner definieras av IDSA (Industrial 
Design Society of America) som ett professionellt 
utövande av att designa produkter som används 
av miljoner människor världen över dagligen. 
Industridesigners fokuserar inte endast på utse-
endet av produkten, utan även på dess funktion, 
tillverkning samt värdet och upplevelsen den ger 
för användaren. Wikberg Nilsson et al (2015) 
menar likt Johannesson et al (2013) och IDSA 
(u.å) att industridesign är ett tvärvetenskapligt 
område som omfattar alla tillämpningsområden 
och användningssituationer. De menar att för att 
arbeta med detta behövs en bred förståelse inom 
exempelvis material, konstruktion, formgivning, 
användbarhet, ergonomi för att nämna ett fåtal. 
För att nå ett bra slutresultat trycker de på att 
förståelsen för design är viktig, för att på så sätt 
utforma saker som såväl fungerar som ger en god 
användarupplevelse. 

Enligt ovan är en teknisk designer 
en bro mellan de båda arbetsområ-
dena industridesigner och ingenjö-
ren. En person som har förståelse 
från båda världarna: en industride-
signer med ingenjörskunskaper. 

3.2.1 Designmetoder
Milton & Rogers (2013) anser att produktutveck-
lare behöver ha en omfattande kunskap kring 
designmetoder för att kunna generera lösningar 
till problem. De menar att effektiva och använd-
bara metoder är essentiellt och alltmer efterfrågat 
av företag idag för att kunna skapa en uppskattad 
produkt för användare. 

Grekiskans meta (efter) och hodos (väg) är de 
ord som metod härstammar från. Osvalder, Rose 
& Karlsson (2015) förklarar ytterligare att med 
metod menas ett planmässigt tillvägagångsätt för 
att uppnå ett visst resultat. Metoder är en typ av 
verktyg för att undersöka, utveckla och dokumen-
tera kunskap.  

Eppinger & Ulrich (2000) trycker på vikten att 
använda sig av strukturerade designmetoder då 
beslutsprocessen blir tydlig, det blir svårare att 
missa viktiga detaljer om man planerar i förväg 
och det är i efterhand lätt att förstå varför och 
hur ett designteam agerat. Att använda sig av en 
metod leder inte automatiskt till ett lyckat resul-
tat poängterar Van Boeijen, Daalhuizen, Ziljstra 
& van der Schoor, R.S.A (2013) som ser det mer 
som ett sätt att strukturera upp ett arbete än ett 
recept för framgång. 

Figur 4: Teorimappning
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3.3 ARBETSMILJÖKRAV 
Arbetsmiljöverket (2018) menar att den fysiska 
utformningen på arbetsplatsen är en viktig förut-
sättning för en hälsosam arbetsmiljö, och att före-
skrifter och allmänna råd är till för att förebygga 
skador och ohälsa för arbetstagare. De poängte-
rar att omsorgsfull konsideration av arbetsmiljön 
innebär att luft, ljud, ljus, färgsättning, flexibilitet 
för förändringar, överskådlighet, effektiva trans-
porter samt goda belastningsergonomiska förhål-
landen ska designas med omsorg.

Arbetsmiljöverket är en myndighet i Sverige 
under Arbetsmarknadsdepartementet som har i 
uppdrag att se till att lagar inom arbetsmiljö och 
arbetstidsfrågor följs av företag och organisatio-
ner, (Arbetsmiljöverket 2018). 

Att involvera användare tidigt i upphandlingspro-
cessen rekommenderar Arbetsmiljöverket (2018) 
då inköparen måste veta hur utrustningen ska 
användas och vilka mål den ska uppfylla. Arbets-
miljöverket (2011) har tagit fram föreskrifter för 
belastningsergonomi, AFS 2012:2. Där fastställer 
de: ”hur arbete ska planeras och utföras för att 
förebygga belastningsbesvär” denna går att läsa i 
bilaga 1.

3.3.1 ERGONOMI
Människokroppen är gjord för att belastas regel-
bundet för att behålla sin rörlighet och kapacitet. 
Men i takt med att industrialismen sprider sig i 
västvärlden ändras arbetsvillkoren och männ-
iskan får anpassa sig efter maskiner (Bohgard, 
Karlsson, Lovén, Mikaelsson, Mårtensson, Os-
valder et al 2015). Som en motreaktion till att 
människor slits ut i repetetiva arbeten uppkom-
mer i mitten av 1900-talet ergonomi som en 
rörelse för att begränsa de negativa effekterna av 
människa-maskinarbete (Meister 1999). Ordet 
ergonomi består av grekiskans ”Ergos” – arbete 
och ”nomi” lagar, Sluchak (1992). 

Grandjean (1963) beskriver ergonomi som läran 
om människans beteende i relation till dennes 
arbete. The Eastman Kodak Company (2003) för-
klarar vidare att ergonomi är en tvärvetenskaplig 
syssla som innebär att samla in information om 
människors kapacitet och förmågor för att sedan 
använda den informationen för att designa exem-
pelvis arbetsplatser och produkter.  Grandjean 
(1963) stöder detta och förklarar att ergonomi 

är ett brett begrepp som går in i såväl fysiologi, 
psyklogi, antropometri och teknik. Wikberg et al 
(2015) påpekar att många är idag sjukskrivna på 
grund av att en ergonomisk analys har saknats då 
produkter, arbetsplatser och arbetsmiljöer tagits 
fram. Detta gäller inte minst inom vården, Ar-
betsmiljöverket (2018). 

Att arbeta inom sjukvården är ett yrke där den 
mänskliga kontakten och att få göra skillnad för 
individer kan ge en stor tillfredsställelse, men det 
är också ett yrke som innebär stora påfrestningar. 
Arbetsmiljöverket (2018) uppger att åren 2008-
2018 bestod 30% av sjukskrivningar på grund av 
belastning.  De vanligaste för besvär är främst i 
axlar, armar, rygg och nacke menar de. De förkla-
rar att de främsta orsakerna till belastningsbesvär 
är förflyttning av patienter.

3.3.3 Antropometri
Vid en ny arbetsplatsutformning bör denna ha 
analyserats med fokus på vilka uppgifter som ska 
utföras och vilka verktyg som ska användas då 
det är viktigt att dessa utformats efter människ-
ans egenskaper (Bohgard et al 2015). Ett verktyg 
som kan användas för att säkerställa att människ-
an passar är antropometri.

Tilley & Dreyfuss Associates (2002) beskriver an-
tropometri som ett område inom fysisk ergonomi 
som handlar om människors mått. Hägg, Ericson 
och Odenrick (2015) menar att antropometrin 
även tar hänsyn till människans proportioner, 
kroppsställningar, räckvidder och rörelseutrym-
me. 

Vid användning av antropometrisk data så före-
kommer begreppet percentilier. Hägg et al (2015) 
exemplifierar att då en designar för utrymme så 
bör dessa vara utformade för den 95:e percentili-
en vilket de förklarar innebär att 95% av befolk-
ningen ska kunna få plats i det aktuella rummet. 
De förklarar att generellt bör utrustning eller ar-
betsplatser dimensioneras så att exempelvis såväl 
stora som små personer kan bruka dessa.  

Inom antropometrin förekommer statisk och 
dynamisk data förklarar Hägg et al (2015). Statisk 
data är de mått och dimensioner mellan olika 
kroppsdelar i standardiserade kroppsställningar 
och dynamisk data förklarar de som mått redogör 
för önskvärd räckvidd som kan behövas i olika 
arbetssituationer för exempelvis rörelsemönster 
och säkerhetsmarginaler.

 
För att designa så att ambulanspersonal ska få 
plats i en ambulanstransport går det att utgå ifrån 
vad Arbetsmiljöverket (2018) och Hägg, Ericson 
och Odenrick (2015) uttrycker: 

”Se till att den lilla personen når och 
att den stora personen ryms”

Med antropometriska mått innebär detta att 
designa för en kvinna ur den 5:e percentilen och 
en man ur den 95:e percentilen. Se figur 5 för 
illustrationer som redovisar statisk och dynamisk 
data för en man ur den 95:e percentilien och en 
kvinna ur den 5:e percentilien.

3.4 ANVÄNDARE
Det centrala för att utveckla en produkt eller 
miljö är att förstå personen som ska använda 
eller befinna sig i detta, användaren. I komman-
de stycken beskrivs användaren ur perspektiven 
hos en process, hur denna upplever god och dålig 
design samt användbarhet.

3.4.1 Human-centered design
Att designa med människan i centrum så kall-
lad Human-centered design är en designprocess 
enligt IDEO (2019). Det betyder att starta med en 
god förståelse för människor och deras

behov som designen är avsedd att uppfylla. 
IDSA ́s definition av industridesign är det just 
värdet och upplevelsen för användaren som är 
i fokus i arbetet. Arvola (2014) beskriver att det 
är just i brukssituationen, som en produkt eller 
tjänst blir värdefull. Tas den inte i bruk, eller om 
den inte kommer till nytta, så saknar den värde. 
IDEO (2019) påstår att en designprocess startar 
med att lära känna människorna man ska designa 
för. Utan dom skulle vi inte veta vad vi ska de-
signa, hur det ska fungera eller varför det spelar 
någon roll. 

Inom området human-centered design är det just 
användarens behov som ska identifieras för att 
skapa ett värde. Det är viktigt att hålla reda på 
uttrycket behov enligt (Wikberg Nilsson, et al, 
2015). De förklarar att mycket litteratur blandar 
olika begrepp så som behov, önskemål, preferen-
ser och krav till det där som vi ska identifiera, för-
tydliga och som ska vägleda oss i designprocessen. 
De förtydligar att behov är ett krav på att upphäva en 
brist, i en situation eller hos en produkt eller lösning.

3.4.2 Användarupplevelse 
Om alla utvecklar en design som bidrar till en 
god användarupplevelse, kan vi även påverka 
att minska mängden dålig design enligt Wikberg 
Nilsson et al (2015). Dålig design menar de är 
produkter som inte fungerar som man tänkt, som 

KVINNA 5:E PERCENTILIEN MAN 95:E PERCENTILIEN

Figur 5: 95:e percentilien man och 5:e percentilien kvinna, med inspiration av Antropometri.se (u.å)

13 14



inte förstås och som inte upplevs tillfredställan-
de. Användarens upplevelse av en produkt eller 
tjänst är den fundamentala grundprincipen i 
design enligt Norman (2013). En upplevelse kan 
vara när sjuksköterskan flyttar stolen och upple-
ver spakarna för att justera stolen svårhanterli-
ga, vibrationen från rotorerna stör eller positiva 
upplevelser som att vad enkelt det var att lyfta in 
båren i ambulansen. Strävan för en god design 
enligt Wikberg Nilsson et al (2015) är delvis att 
utveckla en produkt som är tillfredställande för 
användaren: den eller de personer som kommer i 
kontakt med produkten. 

3.5 LAGKRAV 
All kommersiell luftfart styrs av EASA:s (Europe-
an Aviation Safety Agency) regelverk, den europe-
iska luftfartsmyndigheten. För UAV (Unmanned 
Aerial Vehicle) som examensarbetet handlar om, 
finns det inga publicerade regelverk inom EASA. 
Därför har vi valt att se över de lagkraven som 
gäller för ambulansverksamheten med helikop-
ter och benämns Helicopter Emergency Medical 
Service och definieras av EASA som HEMS-flyg-
ning (Bergström, 2016). Enligt EASA defineras 
HEMS-flygning: flygning med helikopter enligt 
ett ambulanstillstånd, vars syfte är att i nödläge 
ge medicinskt assistans då omedelbar och snabb 

transport är absolut nödvändig, genom att med-
hava medicinsk personal, medicinska förnöden-
heter och sjuka eller skadade personer. 

Det finns flera olika parter inom lagkraven för 
luftfarten. Det är EASA som skriver regelverken 
för EU-kommisionen. De för ut en EU förordning 
som gäller inom EU stiftningen och är en länk 
från EASA:s hemsida. EUR-lex är de som sam-
manställer alla EU:s regelverk. I den djungeln av 
regelverk finns EU förordningen 965 2012, vilken 
innehåller vad myndigheten har för ansvar, hur 
flygbolagen måste lägga upp sina organisationer, 
kommersiell flygtransport och speciella tillstånd 
där även HEMS-flygning benämns. De regel-
verken inriktar sig främst kring bemanning av 
helikoptern och när man får flyga. HEMS-flyg-
ning innebär bland annat att de har förtur i 
luftrummet och till vissa flygplatstjänster enligt 
Bergström (2016). 

3.5.1 Märkning
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ambulans-
sjukvård SOSFS:2009:10 så ska alla ambulans-
fordon oavsett om de verkar i luften, på land eller 
i vatten vara märkta.  Alla fordon ska synas väl 
både i ljus och mörker, vara av färgen gul: RAL 
1026 (NSC 0362-G82Y), ha rektangulära gröna 
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rutor som reflekterar på sidorna, (RAL 6026, 
NCS 4942-373G) och ha ”Ambulans” som text på 
fordonet väl synligt på bakre SOFS:2009:10

3.5.1 Säkerhet
Enligt EASA måste all utrustning inklusive den 
medicintekniska luftvärdighetstestas, vilket med 
andra ord innebär att den inte får störa helikop-
terns instrument. Detta innebär att varje enskild 
helikopter måste samfunktionskontrolleras, där 
man ser om helikopterns instrument stör den 
medicintekniska utrustningen och tvärtom. Det 
räcker inte att utrustningen är flyggodkänd hos 
tillverkaren utan måste också samfunktionskont-
rolleras beskriver Bergström (2016). I och med 
flygning i helikoptern måste all utrustning vara 
transportsäkrad. 
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4METOD & 
GENOMFÖRANDE
4.1 PROJEKTPLANERING
För att planera och strukturera arbetet skapade 
vi en översiktlig projektplan i början av projektet, 
visas i figur 8. Projektplanen visar datum med 
deadlines för faser och viktiga tidpunkter inom 
respektive fas. Arbetet har också leveranser för 
att förtydliga resultat och delmål under arbetet. 
Det gjordes även ett GANT-schema i början av 
projektet som fylldes i kontinuerligt med varje 
persons egna ansvar och med tydliga slutdatum 
för varje arbetsuppgift. 

4.2 PROCESS
Det finns flera olika designprocesser som svarar 
på ISO-standardens 9241-210 (beskrivs i figur 6). 
En allmänt känd modell för att arbeta efter stan-
darden är ”the double-diamond designprocess 
model” som introducerades 2005 av the British 
Design Council. Norman (2013) beskriver dia-
manten med en indelning i fyra faser, upptäcka, 
definiera, utveckla och leverera. The British 
Design Council rekommenderar “the double dia-
mond” och förklarar dess uppbyggnad med hjälp 
av divergent- och konvergent tänkande. I alla 
kreativa processer skapas flertalet möjliga idé-
er vilket representerar divergent tänkande. När 
man ska förfina och avgränsa antalet idéer är det 
konvergent tänkande och är det som definieras i 
diamantformen. 

UTFORSKA
Under fasen utforska ligger fokus på att observera 
och upptäcka så mycket som möjligt inom ämnet 
ambulansdesign. Design Council (2019) skriver att 
i fasen ska främst insikter samlas. En definition av 
vad ambulanstjänsten ska erbjuda och en djupare 
förståelse för användarna av ambulanstransporter 
är målet i fasen. Under fasen är vi i den divergenta 
tankebanan och ska fokusera på att bredda oss så 
mycket som möjligt mot våra projektmål. 

DEFINIERA 
Andra fjärdedelen av diamanten är definitions-
fasen. Här är det viktigt att definiera vilka behov 
som är viktigast och vilka problem som det foku-
seras på i vidare arbete. Målet är enligt Design 
Council att göra en tydlig design brief för den 
fundamentala designen.

UTVECKLA
Under tredje fasen utvecklas lösningar, koncept 
och prototyper. Det är den del i processen där 
man måste testa och våga göra fel för att kunna 
förbättra och förfina idéer. 

LEVERERA 
I den här fasen ska resultatet slutföras och full-
bordas. Här sker mycket detaljdesign och alla 
avgörande val för slutdesignen görs. När levere-
ra-fasen når sitt slut ska arbetet vara färdigt för 
lansering och presentation.

Samtliga metoder som används i projektet kommer presenteras och beskrivas, i detta 
kapitel samt hur vi genomförde dessa. Arbetet kommer att beskrivas löpande i tidsspecifik 
ordning utefter de fyra designfaserna. Etablerade metoder användes för ett strukturerat och 
metodiskt arbete. 

Figur 7. The double diamond process, med inspiration från British 
design counsil.

Figur 8: Projektplan
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Under fasen utforska, ska vi fokusera på att observera 
och upptäcka så mycket som möjligt inom ämnet am-
bulansdesign. Design Council (2019) skriver att i fasen 
ska	främst	insikter	samlas.	En	definition	av	vad	ambu-
lanstjänsten ska erbjuda och en djupare förståelse för 
användarna av ambulanstransporter är målet i fasen. 
Under fasen är vi i den divergenta tankebanan och ska 
fokusera på att bredda oss så mycket som möjligt mot 
våra projektmål och inom avgränsningarna. Därför har 
vi bland annat valt att använda metoderna benchmar-
king, intervjuer, användarobservationer, användarsce-
narion som har fokus på att samla in information ifrån 
användare och kartlägga arbetsmiljön.

4.3 UTFORSKA
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4.3.1 Benchmarking
Ingen av oss hade tidigare erfarenhet ifrån hur 
prehospital sjukvård bedrivs eller fungerar, där-
för valde vi att i början av projektet genomföra en 
Benchmarking. Detta för att skapa en förståelse 
för hur ambulansfordon utformas och hur de ser 
ut idag. Benchmarkingen började med en sökning 
över vilka ambulanstransporter som finns på 
marknaden. Tre olika typer valdes som vi ansåg 
var de mest relevanta för projektet: vägambulans, 
helikopter och flygplan. De olika transportmedlen 
finns på olika platser i Sverige och är fördelade 
över olika län. Vi besökte vägambulans i Luleå, 
ambulanshelikopter i Gällivare och Östersund, 
flygplansambulans för södra Sverige i Stock-
holm, Arlanda. Inför varje benchmarking, som 
är en liknande metod till product autopsy, hade 
vi med oss en sjuksköterska eller ambulansföra-
re/pilot som kunde visa oss samtliga delar och 
komponenter i transportmedlen för att förstå 
deras placering och syfte. En kartläggning gjordes 
med hjälp av skisser. Varje medel fotograferades 
utifrån och sedan noggrant inifrån. Alla hjälpme-
del och så många detaljer som möjligt till luckor, 
knappar, spännen, fästen har fotograferats. 

Benchmarking är en metod för att skapa bättre 
förståelse kring besluten av designen för en redan 
existerande produkt (Milton & Rogers, 2013).  
Designen syftar kring bland annat materialval, 
estetiska form- och färgval samt varför vissa 
komponenter har använts eller placerats på en 
speciell plats. Johansson & Abrahamsson (2015) 
beskriver att benchmarking kommer från orden 
bench som betyder terrass eller platå och mark 
betyder märke. Sammanfattningsvis ett märke 
som anger en referens att jämföra sig med. Enligt 
Parker (1996) är det känt att de som använder 
benchmarking behöver inte återuppfinna hjulet 
på nytt. Genom att följa andra kan fokuset för-
flyttas från att arbeta med inaktuella idéer, som 
redan existerar på färdiga produkter, till att göra 
förbättringar. Metoden kan beskrivas som en 
form av industrispionage, men på ett mer sys-
tematiskt och civiliserat sätt. Med systematiskt 
menar Johansson & Abrahamsson (2015) i den 
bemärkelse att det finns fler väletablerade meto-
der för hur man bör gå tillväga.

4.3.2 Intervjuer 
Enligt IDEO (2019) ska det i designprocessens 
början ingå att lära känna människorna man ska 
designa för. Därför utförde vi intervjuer på ambu-

lanscentralen i Luleå. Under projektets gång har 
intervjuer skett löpande för att samla in kvalita-
tiva data. Dessa intervjuer har varit en blandning 
av mer och mindre strukturerade intervjuer. I 
samband med metoden användarobservationer 
utfördes spontana intervjuer och inför besöket i 
Östersund utfördes strukturerade intervjuer med 
tre anestesisjuksköterskor. Vid besök på Nordiskt 
flygtekniskt centrum utfördes en ostrukturerad 
intervju om helikopterkonstruktion.  Även Trans-
portstyrelsen har intervjuats om lagkrav och 
Huddinge brandkår för att se huruvida brand-
försvaret arbetar på ett mer fördelaktigt sätt än 
ambulanssjukvården. All data från intervjuerna 
har samlats in genom anteckningar som senare 
renskrivits och sammanställts i olika illustra-
tioner under resultatdelen.  

Intervjuer beskrivs som ett möte med användare 
eller experter i syfte att ta reda på deras upple-
velser, motivationer och beteende kring produk-
ter eller tjänster inom något område beskriver 
Wikberg Nilsson et al (2015), IDEO (2015), 
Milton & Rogers (2013). De skriver ytterligare 
att intervjuer kan användas vid olika tillfällen 
i designprocessen med olika avsikter. Milton & 
Rogers (2013) förklarar att intervjuer är en flexi-
bel metod som kan hjälpa att formulera specifika 
aspekter av en designbrief, hjälpa till i urval av 
potentiella koncept och dela med sig användares 
insikter och åsikter. IDEO (2015) föreslår att om 
möjligheten finns bör intervjuerna ske i miljön 
där användaren brukar produkten som står i fo-
kus. De menar att då får intervjun ett annat djup 
och möjligheten att själv se hur personen har det 
och arbetar är obetalbar. IDEO (2015) tipsar om 
att ha tydliga roller såsom fotograf och anteck-
nare, och för att få ut så mycket som möjligt av 
intervjun samla intryck med alla sinnen. Exem-
pelvis att inte bara skriva ner vad som sägs utan 
också vad som görs, och att om intervjuer går att 
kompletteras med bilder så blir det lättare att 
peka ut eller minnas tillbaka på specifika saker 
efteråt.

4.3.3 Användarobservationer
För att skapa en djupare förståelse för användar-
na räckte det inte med att bara höra om deras 
åsikter och upplevelser utan vi behövde se dessa 
med egna ögon. För att observera användarna 
inom de olika ambulanstransportmedlena åkte vi 
ut på skarpa fall med ambulansbil, ambulansflyg 
och ambulanshelikopter på olika platser i Sve-
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rige. Innan användarobservationerna utfördes 
intervjuades ambulanspersonal som nämnt ovan 
under mer eller mindre strukturerade 
omständigheter om deras arbetssätt. Detta gav 
oss en första grundförståelse om vad det innebär 
att arbeta inom prehospital sjukvård, likt Milton 
& Rogers (2013) rekommenderar inför en ”A day 
in the life” eller användarobservations-metod. 

Vikten i denna metoden lades på att se huruvi-
da arbetssättet som ambulanssjuksköterskorna 
berättat om stämde överens med verkligheten, 
samt om det fanns fler oförutsedda behov. Mate-
rial som medhavdes var anteckningsblock, penna, 
och kamera.

Metoden kombinerar intervjuer tillsammans med 
observation under en dag eller kortare tidsperiod 
i ett arbete, på så sätt får designern en inblick i 
såväl vad användaren gör och tänker (Milton & 
Rogers, 2013; Van Boeijen et al 2013). Tanken 
med metoden påpekar Ross (2018) är att såväl få 
empati och insikt i användarens vardag genom 
intervjufrågor men att också finna oförutsedda 

behov som användaren själv inte är medveten om 
att den har genom observation. Milton & Rogers 
(2013) påpekar att metoden är särskilt användbar 
för att förstå ett område som man inte har så stor 
insikt i. 

Nackdelar med användarobservationer, eller “A 
day in the life”, menar Van Boeijen et al (2013) 
är att när människor vet att de blir observerade 
så kan de agera annorlunda än vad de vanligtvis 
hade gjort i samma situation. De fortsätter att en 
annan svårighet kan vara att som observatör hålla 
ett öppet sinne, då det är enkelt att fastna i ett 
läge där man letar efter specifika händelser. Vad 
gäller intervjufrågorna trycker Ulrich & Eppinger 
(2000) på att det är fördelaktigt att frångå sina 
protokollförda frågor för att vara lyhörd till vad 
användaren har att säga, men att man ska undvi-
ka att överlåta sina egna åsikter på frågorna och 
låta dem bli ledande så att den intervjuade kän-
ner sig benägen att svara för att uppfylla inter-
vjufrågan. Milton & Rogers (2013) menar att för 
att metoden ska bli lyckad behöver man ha gjort 
någon typ av bakgrundsstudie sedan innan, föra 
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anteckningar, förbereda eventuella inspelnings-
apparater samt dokumentera så mycket data som 
möjligt.

4.3.4 Användarscenarion
Vid ambulansens utryckning så är det intressant 
att observera hur ambulanspersonalen arbetar, 
men ibland uppstår frågetecken där det inte alltid 
är helt enkelt att be ambulanspersonal att pausa 
vad den gör och förklara eller upprepa vad den 
precis utförde. Under kontrollerade omständig-
heter gick vi därför igenom hur ambulansperso-
nal vårdar en patient vid förutbestämda scenari-
on. Metoden var ett bra komplement till tidigare 
observationer. 

Användarscenario beskrivs av Interaction design 
foundation (2019) och Milton & Rogers (2013) 
som en kraftfull metod vars syfte är att fånga 
vissa viktiga interaktioner mellan användare och 
produkt. De menar att användarscenarion ser till 
att vidare design ska vara rotad i vad användaren 
behöver och vill ha. Innovation training (2018) 
menar att ett användarscenario inte kommer att 
täcka alla olika typer av interaktioner med en 
produkt men att det bör omfatta de mest kritiska 
momenten. De trycker även på att efter att ha 
utfört användarscenarion bör dessa utvärderas 
utifrån vilka insikter som getts och vad som kan 
förbättras. 

Under vårt besök på Ambulanshelikopterbasen i 
Östersund utfördes två scenarion med två olika 
ambulansbemanningar. Det första scenariot gick 
ut på att visa hur de lastar in, tar hand om en 
patient som är i ett sådant kritiskt tillstånd att 
denna behöver intuberas. De visade då steg för 
steg under tiden som de förklarade hur de age-
rade och varför. Ambulanspersonalen pekade på 
vad som fungerade mindre bra och visade upp 
en alternativ designlösning jämfört med hur de 
arbetar idag. 

Det andra scenariot byggde på insikter som vi fått 
då vi åkte med i ambulanshelikoptern och note-
rade att patienter ofta har många slangar ikopp-
lade. Vi bad därför en ambulanssjuksköterska 
att visa hur övervakningsutrustning kopplades 
på och hur en patient lastades in och ur med all 
denna utrustning påkopplad. 
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Andra	fjärdedelen	av	dubbeldiamanten	är	definitions-
fasen.	Här	är	det	viktigt	att	definiera	vilka	behov	som	
är viktigast och vilka problem ska vi fokusera på i vi-
dare arbete. Målet är enligt Design Council att göra en 
tydlig design brief för den fundamentala designen. 

Våra metoder för att sammanställa data och beskriva 
problemen utförs med hjälp av kundresa, viktning och 
feedback, intressenter översiktskarta. Tydliga data ska 
visas och sammanställas visuellt för en tydlig pro-
blems	identifiering	till	framtida	arbete.

4.4 DEFINIERA

B
ild

ko
lla

ge
 fr

ån
 fa

se
n 

de
fin

ie
ra

.

4.4.1 Kundresa
Utifrån observationer sammanställde vi två kund-
resor för att tydligt förstå användaren och dess 
upplevelse. Enligt Arvola (2014) är en kundresa 
en karta som sammanställer insikterna från an-
vändarstudier. Han förklarar ytterligare att kund-
resan är en serie touch-points eller beröringsytor 
mellan en kund och en tjänst. Kundresan förtyd-
ligar vart i arbetet ambulanspersonal upplever 
irritation och där det finns utvecklingsmöjlighe-
ter. Enligt Wikberg et al., (2015) kan metoden 
användas vid flera olika tillfällen i processen. I 
början för att skapa förståelse för användaren och 
i slutet av arbetet för att testa olika koncept. 

Enligt information ovan sammanställdes två 
stycken kundresor i två olika typer av transport-
medlen, helikopter och flygplan. Kundresorna 
arbetades fram med hjälp av användarna utifrån 
observation och intervju.

4.4.2 Intressenter översiktskarta 
Utifrån intervjuer och teoristudie behövde vi ett 
förtydligande över alla inblandade parter kring 
tjänsten ambulans. Vilka är de viktigaste männ-
iskorna och organisationerna involverade i upp-
levelsen av ambulanshelikopter? För att besvara 
den frågan använde vi oss av en översiktskarta för 
intressenter, engelska stakeholder mapping. 

Översiktskartan används enligt Stickdorn et al. 
(2018) för att förstå vilka som är involverade och 
hur de människorna samt organisationerna är 
sammanhängande. 

4.4.3 Viktning och feedback
Från resultatet av utforska-fasen sammanställdes 
en problemanalys som tog upp de största proble-
mområdena i ambulansmiljön, se problemanalys 
sida 36-37. För att verifiera att dessa problemom-
råden verkligen stämde överens med vad använ-
darna kommunicerat ut till oss och även få insikt 
i hur ambulanspersonal i just fordonet helikopter 
resonerar och viktar olika problem så utfördes en 
viktning med feedback. Två olika grupper med 
ambulanspersonal med olika kompetens: från lä-
kare till ambulansvårdare fick utklippta pappers-
lappar med de identifierade problemområdena. 
Först fick de i grupp kommentera och ge feedback 
på problem och möjligheter i dessa och sedan 
individuellt vikta vilka de ansåg vara viktigast. 

Hur vi utfört viktning och feedback kan jämföras 
med vad Wikberg Nilsson et al (2015) beskriver 
som idéutvärdering. De förklarar det som en 
samling metoder som syftar till att utvärdera en 
idé eller ett koncept för att sedan kunna sålla. 
Metoderna går ut på att användarna får läsa in 
sig på idéer eller koncept och sedan ge positiv, 
neutral och negativ feedback. I denna metod har 
våra användare istället för att utvärdera idéer och 
koncept fått utvärdera behov i ambulansmiljön.  

4.4.5 Arbetsplatsutformnings analys
Utifrån definieringsfasen behövde vi komplettera 
med att veta vart ambulanspersonalen föredrar 
att arbeta kring patienten. Detta för att förstå hur 
såväl mindre utrustning såsom respiratorer, men 
även större inredning såsom dörrar och stolar ska 
placeras för en optimal arbetsplatsutformning.

Vi skapade en illustration med en patient på en 
bår med positioneringssiffror runt denna för att 
ha ett enkelt diskussionsunderlag för återkopp-
ling, se figur 9.  Genom att konsultera ambulan-
spersonal om vilka positioner som är mest fördel-
aktiga under olika fall kunde vi snabbt identifiera 
nyckelpositioner för utrustning. 
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4.5 UTVECKLA
Under tredje fasen, utveckla, ska utveckling av lös-
ningar och koncept skapas, prototypas, testas och 
upprepas. Det är en del i processen där man måste 
testa och våga göra fel för att kunna förbättra och 
förfina	idéer.	

Här användes metoderna brainstorming, explorativa 
skisser,	idéutvärdering	och	prototypa.	Metoderna	är	
valda för att maximera den kreativa förmågan och få in 
så	många	synvinklar	och	idéer	som	möjligt	i	projektet.	

4.5.1 Brainstorming & braindrawing
Nyfikna på att se hur ambulanspersonal tänker 
kring nya lösningar i ambulanshelikoptern så fick 
användarna i Östersund utföra en kombination 
av brainstorming och braindrawing kring ämnet 
säkerhet och ergonomiska arbetsställningar. De 
båda metoderna beskrivs av Wikberg Nilsson et 
al (2015) som ett sätt att uttrycka sin kreativitet 
och stimulera nytänkande. De menar att det är 
viktigt att ha metod-ledare som sätter upp rikt-
linjer för hur metoden ska gå till. Här trycker de 
på att man bör vara tydlig med under hur lång 
tid metoden ska pågå och vad som ska göras och 
också försöka skapa ett kreativt och öppet klimat 
genom att påpeka för deltagarna att målet är att 
komma fram till så många idéer som möjligt, ju 
galnare desto bättre och att man med fördel ska 
kombinera varandras idéer.

De fyra deltagarna i vår session bestod av läkare, 
piloter, anestesisjuksköterska samt ambulans-
vårdare. De deltagande fick varsitt papper och 
fyra minuter på sig att skissa och skriva lösning-
ar kring områdena säkerhet och ergonomi. Då 
de fyra minuterna passerat fick de skicka vidare 
pappret medurs där grannen fick bygga på idé-
erna. När pappret vandrat ett varv runt diskute-
rades hur deltagarna tänkt och vilka idéer som 
kommit fram. 

Efter att ha kommit tillbaka ifrån Östersund 
och sammanställt viktning, braindrawing och 
brainwriting braindrawade vi själva kring de fem 
mest prioriterade områdena som ambulansperso-
nal fått vikta. Dessa ämnen behandlades utifrån 
frågorna, vad, hur och vart. Sedan identifierades 
möjligheter att förbättra i miljön. Dessa visualise-
rades i form av skisser. 

4.5.2 Explorativa skisser
Skisser har återkommande använts under projek-
tets gång, och har gjorts löpande bredvid proto-
typprocessen för att visualisera tankar och idéer 
om hur utformning kan se ut. Milton & Rogers 
(2013) beskriver skisser som ett visuellt verktyg 
som med fördel används såväl till att förklara sina 
tankar som ritningar till en eventuell prototyp. 

Skisser var första verktyget som nyttjades i utvecklafa-
sen. Ett femtiotal skisser togs fram i utvecklafasen för 
att utforska och förtydliga idéer inför prototypandet. 

4.5.3 Prototypa
Efter att i den första och andra fasen ha förstått 
användarnas situation och deras arbetsmiljö så 
använde vi oss av prototyper av olika slag för att 
simulera lösningar till dessa. Prototyper används 
i form av en fysisk modell med syftet att testa ett 
koncept beskriver Wikberg Nilsson et al (2015). 
Milton & Rogers (2013) skriver också om vikten 
av pappersprototyper. Det är ett snabbt hjälpme-
del för att visualisera, organisera och förtydliga 
designkoncept. Fördelarna är många med pap-
persprototyper, bland annat att användarfeed-
back kan motas utan att bekosta en fullständig 
prototyp och det främjar kreativitet för designers, 
utvecklare och användare. 
 
Vi började med prototyper i skala 1:25 i kartong 
och papper med tillhörande inredning för att se-
dan flytta runt och utforska hur utrymmet skulle 
kunna designas utifrån användarstudierna. Pro-
totypen utgick från bårens storlek och utrymmet 
i golvet vårdaren behövde för att enkelt kunna 
skjuta in båren, utan lyft, och att kunna genom-
föra intubering. Det var grunden för formen och 
golvets storlek. Resterande utrustning sattes 
upp efter resultaten från användarstudierna och 
utforskafasen.   

Utifrån kartong och pappersmodeller testade 
vi olika koncept som vägdes mot varandra med 
återkoppling mot användare och resultat från ut-
forskafasen. På grund av osäkerhet inom flygtek-
nisk konstruktion för helikopter fastnade vi ofta 
i diskussioner huruvida vissa idéer var genom-
förbara eller inte. Därför besöktre vi Nordiskt 
flygteknik centrum för att se över utformning och 
konstruktion. 

För att försöka förmedla utsidans form så prova-
de vi att bygga upp två lermodeller, där vi först 
hade en skumkärna och sedan byggde på med 
industrilera för att slutligen försöka utforma utsi-
dans utseende. Metoden var väldigt tidskrävande 
och låg utanför våra avgränsningar. Vi valde att 
inte arbeta vidare med lermodellerna och istället 
fokusera på målet med arbetet: insidan av
modulen.
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4.5.4 Upplevelseprototypa
Efter val av koncept togs en fullskalig prototyp 
fram i kartong. Den byggdes främst för att testa 
funktion, placering, ergonomi och rörelseut-
rymme med hjälp av upplevelseprototypning. 
Stickdorn et al. (2018) beskriver upplevelse 
prototypa där människor använder prototypen 
för att agera mot produkten eller tjänsten som 
de kommer göra med slutgiltiga produkt. Upp-
levelse prototypande demonstrerar hur pro-
dukten används i specifika situationer och ger 
insikter till vidareutveckling inom användnings 
och upplevelsesynpunkter genom en iterativ 
prototypande process enligt Milton & Rogers 
(2013). 

Med hjälp av kartong, PV-rör, pallar och mass-
vis av silvertejp färdigställde vi en fullskalig 
prototyp. Utifrån den genomfördes tester med 
studenter för att se över de antropometriska 
måtten efter den 5:e percentilen för kvinna 
och 95:e percentilen för man vilket Arbetsmil-
jöverket (2018) nämner i kap 4.5.4 “Se till att 
den stora personen ryms och den lilla personen 
når”. Utifrån de måtten kunde vi se hur stort 
utrymme användaren behöver för att stå på 
knä vid intubering. Även räckvidd för över-
vakningsmodulen förflyttades och utrustning 
på golvets nivå eller vid avrundningen fram 
märkte vi att de längre användarna slog i med 
fötterna. Ändringar gjordes och därefter kall-
lade vi in certifierad ambulanspersonal. 

Fyra stycken från ambulanscentralen i Luleå 
testade den fullskaliga prototypen. Samt utbild-
ningsansvariga för Luleå tekniska universitets 
ambulanssjuksköterske-utbildning kom förbi 
för att delta. Diskussioner kring utformningen 
och tankar över designen genomfördes mellan 
användarna, utbildare och oss själva. Tester 
gjordes med utrustning och vård av patient i 
modulen för att sedan utvärderas och se över 
dess styrkor och utvecklingsmöjligheter. 

Då vi endast testat prototypen mot ambulan-
spersonal kopplade till bil valde vi att kontakta 
en helikopterambulanssjuksköterska. Utvärde-
ringen hölls över FaceTime och fungerade efter 
omständigheterna bra. Detta var inte optimalt, 
men med tanke på möjligheter, tid och budget 
var det det bästa vi kunde göra och många bra 
tankar och idéer diskuterades över FaceTime 
med användaren. 

Steg 1: Tejpade ut måtten för modulen på golvet.

Steg 2: Med hjälp av PV-rör och pallar byggdes 
ramverket för prototypen.

Steg 3: Väggar och tak gjordes med kartong, 
silvertejp och förstärktes upp med stolar.

Steg 4: Antropometriska tester gjordes 
med hjälp av studenter.

Steg 5: Tester utfördes för att nå samtlig utrustning.

Steg 6: Test för plats av intubering.

Steg 6: Användartest för placering av vårdstoar.

Steg 7: Fortsatt användartest av ambulansmodul.
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4.6 LEVERERA
I den här fasen ska resultatet slutföras och fullbordas. 
Här sker mycket detaljdesign och alla avgörande val 
för slutdesignen görs. Göra klart det sista detaljer och 
förbereda för en presentation och slutgiltig samman-
ställning till uppdragsgivare och handledare. 

4.6.1	 Idéutvärdering	
Mot slutet av processen genomfördes en idéut-
värdering. Det finns flera olika sätt att genom-
föra metoden på och vi valde att enkelt skriva 
upp för- och nackdelar kring de mest väsentliga 
inredningsdetaljerna. Inga skisser, illustrationer 
eller andra visuella hjälpmedel användes för att 
påverka ögat i val av koncept. Alla presentera-
des lika utefter den metod Wikberg Nilsson et al 
(2015) beskriver. De skriver att en idéutvärdering 
är en demokratisk utvärdering där samtliga idéer 
presenteras på liknande sätt för att upplevas mer 
rättvis. 

Vi vägde för och nackdelar mot viktningen från 
användarstudierna för att se vilka vi skulle priori-
tera högst. I arbetets utförande hade vi inte några 
deltagare som metoden beskrivs av Wikberg 
Nilsson et al (2015) utan vi valde att göra utvär-
deringen internt. Valet gjordes för att spara tid.

4.6.2 Konstruktion och Visualisering
För att konstruera och visualisera de slutliga 
valen från prototyperna och idéutvärdering så 
användes CAD – Computer Aided Design i mjuk-
varan Siemens NX och Autodesk Vred. Genom 
att  konstruera och visualisera konceptet i sin 
helhet kunde vi gå in mer i detalj angående mått 
och placering än vad vi tidigare kunnat göra i 
papp-prototypen.

Valen om de sista detaljerna som exempelvis vart 
syrgasuttag och handtag ska placeras exakt disku-
terades löpande under CAD:ningens gång. Detta 
för att sammanställa en konstruktion som sedan 
togs vidare för visualiseringar i Vred.
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Det viktigaste under examensarbetet var att arbe-
ta efter human-centered design processen, vilket 
innebär att involvera användarens perspektiv 
under hela arbetet. Under arbetet har vi ständigt 
haft kontakt med användare - ambulanspersonal 
inom bil, flyg och helikopter. Då ambulansperso-
nal från helikopter ansågs arbeta i en miljö som 
liknar mest den som drönaren kan tänkas bli, så 
har de varit våra primära användare. Ambulan-
spersonal från andra fordon har varit sekundära 
användare, men vi har ändå värderat deras åsik-
ter då de fortfarande arbetar med att vårda i ett 
begränsat utrymme som det går att ta inspiration 
ifrån. Detta gav oss en stor bredd av åsikter och 
information och det upplevdes ibland svårt att 
sortera vikten av diverse behov, då varje använ-
dare refererade till den typ av transportmedel de 
var vana att arbeta med. En annan utmaning har 
även varit att ha de mest releventa användarna på 
distans i Gällivare och Östersund. Det har varit 
svårt att få återkoppling och hålla en kontinuerlig 
kontakt under arbetet.

I Utforska-fasen började vi med benchmarking 
och användarobservationer för att få en insikt i 
hur användarna arbetar och hur utformning av 
olika ambulansmiljöer ser ut. De två metoderna 

gav oss en stor och betryggande grund för res-
terande arbete. Benchmarkingen gav tydlighet 
om vad en ambulans måste vara utrustad med 
och hur olika modellers utformning ser ut. An-
vändarobservationer gav oss användarnas ut-
värdering av ambulansmiljön och deras behov. 
Det var bra kompletterande metoder gentemot 
varandra inom human-centered designprocessen. 
Båda metoderna utfördes under två olika faser i 
projektet. Först i starten av projektet och det gav 
grunden till arbetet och igen i definiera-fasen, då 
vi istället kunde fokusera på enstaka moment, 
uträta frågetecken från första utförandet och även 
validera våra egna slutsatser. Att fördela meto-
derna på detta sätt gav oss utrymme till ytterli-
gare fördjupning och tydlighet ur användarnas 
perspektiv på ambulansmiljön, vilket har varit 
fördelaktigt. 

Efter utforskafasen sammanställde vi alla insikter 
i metoderna kundresor, citat, intressenter över-
sikt och benchmarkingkartor. För att validera 
dessa besökte vi Östersunds ambulanshelikop-
terbas och utförde metoderna som nämns i första 
stycket, med tillägg av metoderna viktning och 
feedback och arbetsplatsutformningsanalys. Här 
validerade vi våra tidigare insikter med använ-
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4.7 METOD
DISKUSSION
I det här kapitlet diskuterar vi valet av våra metoder i 
relation till vårt syfte och resultat. Vi diskuterar svag-
heter	och	styrkor	och	reflekterar	över	vad	som	kunnat	
göras annorlunda och vad som varit bra. 

darna och fick under två-dagarsbesöket såväl ny 
information till oss som äldre insikter konfirme-
rade. Detta var viktiga dagar och som hamnade 
perfekt i processen. Hade vi åkt tidigare hade 
mycket varit nytt och vi tror att resultatet kunde 
blivit något fattigare. Vi är tacksamma att perso-
nalen på Östersundsbasen tog sig tiden och hade 
tålamodet att ställa upp på alla kreativa övning-
ar, scenarion och svarade på alla frågor vi hade 
under deras arbetstid. Under arbetet har deras 
åsikter viktats tungt då de är våra primäranvän-
dare. 

I utvecklafasen inkluderades användarna i vissa 
metoder såsom  brainstorming och viktning refe-
rerade flera refererade till dagens transportmedel 
och inte hur de skulle önska att det förbättrades 
eller utvecklades utifrån nya referensramar. 
Därför var inte resultatet av brainstorming och 
braindrawing på den innovativa nivån som vi 
hade hoppats. 

Utvecklafasen fortsatte med explorativa skisser 
och prototyper som ett sätt att uttrycka tankar 
och idéer. Här upplevde vi svårigheter att kom-
municera fram tankar och idéer så att båda för-
stod varandra och det var tidskrävande metoder. 
Den metoden som fungerade bäst ur kommuni-
kationssynvinkel var de små kartongprototyperna 
i skala 1:25 där vi kunde flytta runt inredningen 
och faktiskt visa idéer i en dimensionell värld 
utan att missvisande skisser försvårade kommu-
nikationen. Genom att återkoppla till definera-
fasen och besöket på Östersundsbasen kunde vi 
snabbt och enkelt klippa ut en miljö som skulle 
passa användarnas behov. Det var en metod som 
passade oss båda och gav oss en tydlig 3D-modell 
inom en rimlig tidsram. Nackdelen med kartong-
modellerna var de runda väggarna och formerna 
i modulen. Det var svårt att få en stadig form och 
kunna flytta runt dessa i modellen. Därför hade vi 
inte konkretiserat denna form förens vi kom till 
CAD-momentet. 

Fullskaliga prototypen testades endast av bilam-
bulanspersonal och detta kan ha vinklat våra 
sista beslut en aning mot deras håll. Vi höll en 
feedback session över Skype med en anestesisjuk-
sköterska ifrån helikoptern i Östersund av den 
fullskaliga prototypen. Men det hade varit bra att 
testa den med fler användare kopplade till olika 
transportmedlen på plats. Under upplevelse-pro-
totypandet fick vi väldigt olika feedback av den 

personal som arbetar i ambulansbil och de som 
arbetar i ambulanshelikopter.

I levererafasen utförde vi idéutvärdering för 
att komma fram till vår slutliga design. Denna 
utfördes genom att gå igenom hela drönarmodu-
len bakifrån och fram med diskussion av för och 
nackdelar för varje del av arbetsmiljön. Diskus-
sionen återkopplade ständigt till användarens 
behov samt uppdragsgivare och samordnare 
mot vikt, service och kostnad. En väldigt effektiv 
metod för att komma framåt och bestämma hur 
slutdesignen skulle se ut, men desto svårare att 
redovisa i rapportformat. 

I CAD-konstruktionen var det första gången som 
slutdesignen ritades upp med fullständiga väggar 
och här kom även sista insikter om hur placering 
av olika objekt skulle fungera eller inte. Det har 
varit en otroligt viktig metod för att kunna visua-
lisera slutdesignen på ett så nära verklighetstro-
get sätt som vi kommer i det här arbetet med den 
avgränsningen vi har. 
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5RESULTAT
I resultatkapitlet presenteras resultatet av metoder och genomförande från kapitel fyra. 
Resultatet är uppdelat likt metodkapitlet utefter designprocessen som valts i de fyra olika 
delarna Utforska, Definiera, Utveckla och leverera.  

5.1 RESULTAT UTFORSKA
I detta kapitel kommer resultaten och analyserna för metoderna som användes i första 
fasen utforska. Enligt The double diamond är det här det divergenta tänkandet inklu-
deras och informationsinsamlingen ska fokusera på att bredda våra kunskaper. 
5.1.1  Problemanalys
Användarobservationer, användarscenarion och 
intervjuer från Luleå, Gällivare, Stockholm och 
Östersund ökade förståelsen för hur ambulan-
spersonal arbetar praktiskt i de olika fordonen 
ambulansbil, ambulansflyg och ambulansheli-
kopter.  Vad som uppenbart är att ambulansper-
sonal idag har en fungerande med långt ifrån 
optimal arbetsinteriör för det arbetet de utför. 
Dessa metoder resulterade tillsammans till en 
problemanalys, där problem identifierades, se 
nästkommande uppslag.

5.1.2 Benchmarking
Metoden benchmarking med inriktning mot 
product autopsy gav en tydlig kartläggning av de 
olika ambulanstransportmedlen. Övergripan-
de skisser har gjorts för ambulansflyg Textron 

Beech 250 och ambulansbilen Volkswagen 
Amarok. Skisserna innehåller utrustning, place-
ring och förvaring i de olika ambulansfordonen. 
I ambulansbilen kan vi tydligt se att de arbetar 
med förvaring utefter kroppen.Utrustning för 
luftvägar ligger i luckan närmast ansiktet och 
EKG nära hjärtat och vårdare. Defibrillatorn är i 
brösthöjd. Förband är i samma nivå som benen. 
Emergoväskorna är placerade efter vanligaste 
användning, exempelvis läkemedelsväskan är 
placerad längst ned till höger. För den kommer 
ambulansföraren åt båda från in- och utsidan 
och kan få ut väskan snabbt på plats till patient.

Ambulansflygplan Beech 250 av tillverkaren 
Textron var det transportmedlet som skiljde sig 
mest från övriga. Det är en avlång design som 
gör att sjukvårdsutrymmet blir väldigt avlångt. 
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De har inte samma typ av sjukvårdsutrustning 
som övriga transportmedel (se bilaga komponen-
töversikt). Detta är främst för att flygplanet kör 
de interhospitala transporterna, från sjukhus till 
sjukhus. Flygplanets förvaring är minimalt och 
allt utrymme utnyttjas till max. Flera luckor till 
andning och sug är under bårarna och dessa har 
flera nötningsskador. Skyddmunstycket till sugen 
är placerade under bårarna och mot gången. Det 
är flera munstycken som saknas för att personal 
och patienter har tagit sönder dessa när de går 
förbi.

För ambulanshelikoptern baserad i Östersund 
gjorde vi en noggrannare product autopsy. Varje 
utrustning och möbel i ambulansutrymmet 
skrevs in i ett Excel-dokument där mått, fabrikat 
och syfte skrevs in. All data användes för framtida 
prototypande och konstruktionsarbete i CAD. 
Benchmarking och Produkt autopsy gav oss en 
noggrann inblick i utformningen av ambulans
transporter och vad de måste innehålla. I och 
med kartläggningen förstod vi storleken av varje 
enskild utrustning och dess syfte för att sedan 
kunna arbeta fram vårt eget koncept. 

Figur 11: Skiss och kartläggning av ambulansbIL.

Figur 10: Skiss och kartläggning av ambulansflygplan.

ERGONOMI & TUNGA LYFT

VIBRATION 

NÅ FRÅN FÖRARSTOLEN

En vårdares vardag i framför allt 
ambulanshelikoptern innebär många 
tunga och höga lyft med båren. Så 
lite tunga lyft som möjligt är en öns-
kan	från	flera	intervjuer	och	ett	av	de	
största	problemen	som	indetifierats	i	

arbetet. 

Det	har	hänt	vid	flera	tillfällen	att	ut-
rustning skakats sönder i helikoptern 
på grund av vibration från rotorbla-

den. Det är av stor vikt vart vi place-
rar utrustningen och att den är fast i 

vibrationsdämpande material. 

Att nå utrustningen från vårdar- 
stolen är ett av de vanligaste proble-

men som nämnts under intervjuer 
och enkätundersökning. Vårdarna 
måste lossa bältet för att nå större 

delen av förvaringen. 

SÄKERHET

Vårdarna måste lossa bältet för att nå 
större delen av förvaringen. Även vid 
arbete som HLR, sätta upp dropp och 
hämta utrustning osv måste persona-

len arbeta ospända. Säkerheten måste 
prioriteras. Miljön ska vara säker för både 

patient och vårdare. 

PROBLEMANALYS
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FÖRVARING

HYGIEN & RENGÖRING 

PROVISORISKA LÖSNINGAR

Förvaringen har stora problem i ambu-
lanserna. Personalen ska nå den från 

förarstolen, veta exakt vart den ligger och 
vara lättåtkomlig. Helst kunna öppna och 

stänga med en hand. Ambualnsernas 
förvaring är ofta överfull och saker ramlar 
ibland ut och det upplevs stökigt i lådor. 

Efter varje patient ska ambulansen göras 
rent enligt Arbetsmiljöverket. Flera ambu-
lansvårdare upplever svårigheter med hy-

gien och att hålla rent. Det kan vara ytor som 
samlar vätska och springor som är svåråt-

komliga. Här kommer de inte åt och kan inte 
få bort exempelvis kräks, kiss och blod. 

Mycket i ambulanshelikopterna är provi-
soriskt. Helikopterbasen i Östersund har 
en teknisk avdelning som arbetar med att 
justera	och	lösa	befintliga	problem	i	am-

bulanshelikopterna för att passa ambulan-
spersonalens behov. Arbetsmiljön upplevs 

provisorisk och stökig. 

PROBLEMANALYS

5.2.1 KUNDRESA
Ett av de största problemen och designmöj-
ligheter är just att kunna variera utrustnings 
placering i utrymmet. Ambulansmiljön upplevs 
ofta trång och det är mycket nödvändig utrust-
ning som måste rymmas i ambulansen. Då vi 
alla människor är olika långa och olika stora kan 
det vara svårt att placera utrustningen optimalt 
för samtliga sjukvårdare och patienter. Under 
flygningen med ambulansflygplanet upplevdes 
det irritation när respiratorn var tvungen att 
förflyttas då det var svåra spännen att öppna och 
stänga samt förflytta. 

Ett annat viktigt moment som identifierats i 
intervjuer och även under observationer är just 
momentet att lyfta båren. Under ett av 

ambulansbesöken vi var på höll en patient på att 
ramla i marken då personalen upplevde problem 
med att få upp båren i ambulansen. Detta är ett 
viktigt moment, bårlyftet, som sker dagligen i 
ambulanssjukvården. Det är tunga och otympliga 
lyft som skapar irritation och förslitningsskador 
hos personalen. 

I både helikoptern och flygplanet upplevde per-
sonalen problem med förvaringen. Saker ramla-
de ut, det upplevdes stökigt och svåråtkomligt. 
Detta har identifierats och nämnts i flera inter-
vjuer och observationer vilket vi ser som den 
största utmaningen i projektet. Utrustningen 
ska kunna nås från sjukvårdarstolen, den ska 
vara lättillgänglig, organiserad och all nödvändig 
utrustning måste få plats i ambulansmiljön.  

5.2 RESULTAT DEFINIERA 
I denna fasen har vi arbetat med att sammanställa allt från undersöka-fasen. Enligt 
the double diamond metoden är det här det konvergenta tänkandet implementeras, då 
konkretisering och avsmalning i processen sker. Detta för att förtydliga och strukturera 
behov och insamlad kunskap. 
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Figur 12: Kundresa flygplan

Figur 13 Kundresa helikopter

Kundresa Helikopter
Det blir uttryckning för ambulanshelikoptern i Gällivare och Linda, ambulanssjuksköterska, ska åka med dagens uttryckning. De jobbar 24h pass och ska 
idag rycka ut till Kebnekaise området. Det är en vanligaste rutten om somrarna för att hämta vandrare i fjällen. Under vintern får helikoptern oftast åka till 
riksgränsen för att hämta skidåkare. Enkel väg tar det ingefär 1h 40 min om det är en allvarligare skada måste de åka till Umeå som tar upp mot 2h 30min. Nu 
anländer Tanja till helikopterhangaren i Gällivare: 

Kundresa Flygplan
Tanja är inne på sista dagen på sitt sjudagars pass. De har fått ett schema på att en patient ska åka mellan Sthlm till Visby och en patient ska hämtas från 
Malmö till Sthlm. Allt kan hända under en dag. Det dyker upp fler fall under dagen och patienter som måste hämtas eller lämnas. De vet aldrig vart de ska 
vakna eller sova och måste därför ha med sig bagage för hela veckan. Personalen består av 2 st piloter och en ambulansjuksköterska. Efter sju dagar ska de 
vara tillbaka på Arlanda och bytas av inom personalen. 
För flyget till Visby får de ett samtal om att ytterligare en patient ska åka med transporten från Bromma. 

5.2.2 INTRESSENTER
Utifrån våra intervjuer och observationer sam-
lade vi information för att kunna sammanställa 
alla relaterade intressenter kring en ambulans. 
Intressenterna delades in likt vår teorimapping, 
efter det emotionella till vänster och det fysiska 
till höger. Utifrån ambulansmodulen ska över-
sikten visa hur de är relaterade till projektet på 
olika sätt. Vi har användare, de som kommer i 
kontakt med produkten, ambulanssjuksköterska, 
pilot, patient och servicetekniker. Alla de använ-
der produkten ur någon aspekt och har därmed 
starkare koppling till produkten emotionellt. 
Till höger ligger upphandlare, de som kommer 
köpa ambulansmodulen. De ser mer på de fysis-
ka aspekterna som motorer, bensinförbrukning, 
driftkostnad osv. I mitten ligger de som är mitt 
emellan de fysiska och emotionella. Lagkrav så 

som transportstyrelsen och EASA vill främja en 
välutformad arbetsmiljö för samtliga inblanda-
de parter. Leverantörer av utrustning vill också 
tillfredsställa både de fysiska och emotionella 
aspekterna. 

Varje intressent har även analyserats utifrån 
deras mål, behov och frustratiioner, det har sam-
manställts i figur 16.

5.2.3 CITAT INTRESSENTER
Under intervjuerna samlade vi in viktiga citat 
från olika intressenter som är relevanta för arbe-
tet och problemidentifiering. 
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“Allt känns provisoriskt”

Linda Fabrisius, Amb. Ssk. Helikopter

“Förvaringsutrymmena är alldeles för 
trånga och svårtillgängliga. Saker 

ramlar ut och fastnar.”

Jesse Perttunen, Amb. Ssk. Bil

“Det är svårt att hålla rent. Vid kräks 
och kiss får vi använda papper 

och handsprit”

Tanja Holvold, Ambulanssjuksköterska Flyg

“Kraven för helikopter har inte syftet att lägga på 
locket för kreativa lösningar och innovationer. 

Därför är de ganska öppna.”

Ulrik Rönnbäck, Transportstyrelsen

“Helikoptern har i huvuduppdrag i väglöst 
land och extrem glesbygd. Den ska vara 

centralplacerad i länet.”

Stig Holmberg, Samordnare Norrbotten
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SERVICETEKNIKER

MÅL
Se till att fordon kan brukas som de ska och 
åtgärda repartationer så snabbt som möjlig

BEHOV
Enkelhet komma åt att reparera och ge 

service.

FRUSTRATIONER
Svårt att komma åt, inte är designat för en 

tekniker.

AMBULANSPERSONAL

MÅL
Ge snabb, effektiv vård till patienter.

Ge precis så mycket vård som behövs.

BEHOV
Säker arbetsmiljö för vårdare och patient.

Mer ergonomiska lyft. Bra förvaring för 
arbetsutrustning. Avlastningsytor. Möjlighet

 att enklare göra rent.

FRUSTRATIONER
Lagkrav som hindrar att snabbt ändra om i 

ambulansmiljön. Att inköpare inte lyssnar på 
ambulanspersonals behov vid inköp.

PATIENT

MÅL
Att snabbt få kompetent hjälp.

BEHOV
Att känna sig omhändertagen.

FRUSTRATIONER
Att behöva vänta, uthärda smärta och 

ovisshet. Ambulansmiljön upplevs opålitlig

 
och skrämmande.

PILOT

MÅL
Manövrera  helikoptern på ett tryggt sätt.

BEHOV
Känna att utrustning fungerar och inte

 
havererar

FRUSTRATIONER
Väder som förhindrar utryckning. Otill-

gänglig terräng som gör att landning inte är 
möjlig.
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5.2.4 Problemvalidering
Metoden viktning och feedback resulterade i 
att validera de problem som problemanalysen 
kommit fram till. Här fick ambulanspersonal 
diskutera och vikta de olika problemen i grupp 
och indiviudellt i två olika grupper om fyra. Dis-
kussionerna om vad som ansågs vara mest kri-
tiskt i en ambulansmiljö skilde sig något mellan 
grupperna, men i helhet var alla överens om att 
det som ska prioriteras högst är patientens och 
vårdarens säkerhet, därefter ergonomi, vibra-
tioner, förvaring, samt hygien.  Se bilaga 4 för 
fullständiga resultat

5.2.5 Arbetsplatsutformningsanalys
Vid frågan om hur ambulanspersonal föredrar 
placering av olika saker i arbetsmiljön bad vi dem 
använda figur 9 för att förklara sina tankar. Flera 
användare påpekar att position ett är viktigt att 
ha fri för att kunna komma åt patientens luft-
vägar vid eventuell sövning.

Ambulanspersonal vill gärna sitta bredvid pa-
tienten på plats nummer tre med möjlighet till 
förflyttning till position två. Samma sak på mot-
satt sida med en kollega som sitter på position 
fem med möjlighet till förflyttning till position 

6. De menar även att det viktigaste på en patient 
finns ifrån midjan och upp. Det är inom det här 
området personalen fokuserar på övervakning av 
patient, medicinering, fria luftvägar. Resterande 
är inte högsta prioritetet i prehospital vård.

Övervakningsutrustning vill majoriteten ha ovan-
för patientens huvud med möjlighet att vrida för 
att kunna ha översikt över såväl patientens ansik-
te som mätdata ifrån medicinsk utrustning. 

Något som saknades i främst helikopter är en av-
lastningsyta och det var något som ambulansper-
sonalen gärna skulle önska ha vid patientens sida, 
förslagsvis framför position nummer sex och två  

Vid frågan om lastning av patienter ville ambu-
lanspersonal gärna ha dörr på båda sidor för att 
kunna komma i och ur helikopter utan att behöva 
klättra över bår, och de föreslog lastning av pa-
tient vid nummer fyra och/eller ett. 

SÄKERHET

ERGONOMI & TUNGA LYFT

VIBRATION & TURBULENS

FÖRVARING

HYGIEN
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ARBETSPLATSUTFORMNINGSANALYS

Utrymme för att utöva 
intubering.

LASTA PATIENT

LASTA PATIENT

Möjlighet att sitta för att 
personal som behöver 

stödja huvudet. 

Avlastningsyta

VÅRDARSTOLVÅRDARSTOL

Avlastningsyta
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5.3.1 Explorativa skisser 
Skisser nyttjade vi under hela processen i möten 
och för att förklara och förtydliga snabba idéer 
och tankegångar. De resultaten vi kommer visa 
i detta avsnitt är de skisser som vi tog med för 
prototyperna och lermodellerna. Noggrannare 
skisser med tydliga detaljer var grund för våra 
diskussioner och designval. Se samlade skisser i 
bilaga 5.

5.3.2 Brainstorming och braindrawing
Braindrawing och brainstorming med Öster-
sundspersonalen var något som vi gjorde av 
nyfikenhet för att se hur deras drömarbetsplats 
skulle kunna tänkas se ut. Vad vi fann var dock 
att många var fast i hur arbetsmiljön såg ut för 
nuvarande eller äldre varianter av arbetsmiljö, 

så resultatet blev likvärdigt av vad vi fått ut av 
tidigare intervjuer och observationer.

5.3.3 Nordiskt FlygTeknikCentrum 
Det vi fokuserade till stor del av under skisser, 
prototypande och modellering var just kring 
konstruktion och aerodynamik. Vi tänkte stora 
och tunga konstruktioner. Men efter ett besök 
på Nordiskt FlygTeknikCentrum insåg vi att 
konstruktionerna och materialval i en befintlig 
helikopter är betydligt enklare. Aerodynami-
ken behöver vi inte vikta högt då drönaren inte 
färdas i de hastigheter där det blir betydande. Vi 
kunde även se på helikoptrar från 1980-talet att 
de hade dörrar i enklare aluminium och fastsat-
ta med simpla gångjärn. Konstruktionen är inte 
för avancerad för att begränsa vår design.

5.3 RESULTAT UTVECKLA
I denna fasen har vi arbetat med att generera stor idéspridning och tankar kring am-
bulansmodulens insida. Största fokuset ligger på insidan och inredning i projektet, på 
grund av tidsavgränsningen har utsidan mindre fokus. Enligt the double diamond me-
toden är det här det divergenta tänkandet implementeras, då en bredd av idéskapande 

Detta tog vi med oss och det ledde till större fri-
het i våra val av design både på insida och utsi-
dan av ambulansmodulen. Vi kunde göra enklare 
val efter kriterierna vikt, enkla konstruktioner för 
service och kostnad. Utefter de kriterierna hade 
vi argument och underlag till att komma fram till 
ett koncept.

5.3.4 Prototyper
Utifrån användarstudier och intervjuer kunde vi 
designa insidan med helt fria referensramar. Det 
gav oss ett tydligt resultat av hur ambulansmiljön 
ska vara inredd för att uppfylla alla användares 
krav och behov. Det resulterade i en rymligare 
golvyta med rum för att intubera, inga vridmo-
ment för att lyfta in båren och väggar med fler 
utrustningsfästnings möjligheter. Utifrån kar-
tongen kunde vi tydligt se hur stor ambulansmo-
dulen behövde vara för att kunna erbjuda ambu-
lanspersonalen de ovannämnda förbättringarna. 

Under genomförandet av lermodellerna insåg 
vi att vi båda hade olika bilder av de två olika 
koncepten. Trots att vi pratat och utgått från 
skisser var tolkningarna olika. Det var nyttigt 
att se hur vi båda såg koncepten framför oss och 
varför vi ville ha det på det ena eller andra sät-
tet. Lermodelleringen gav inget färdigt resultat 
i en slutgiltig form, vilket vi först hade tänkt. 
Det slutade med en gemensam och tydlig bild av 
vardera koncepten och förtydligande skisser och 
argumentationsunderlag till varför väggen måste 
vara rund på ett ställe eller om vi ska ha fönster 
på en specifik plats.
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5.3.5 Upplevelseprototypa
Under tester av den fullskaliga prototypen sattes 
bestämda mått för golvutrymmet. Genom tester 
av olika kön från 5.e till 95.e percentilen kunde vi 
fastställa tillräckligt utrymme för att få plats med 
båren och plats för att stå på knä för att genomfö-
ra intubering. 

Vi fick även insikten att vårdväskorna inte kun-
de hänga längre ned än vad en 95:e percentilie 
mans-fot på högkant får plats under denna, då 
foten annars nuddar dessa väskor vid knäarbete.

Vårdstolarnas placering blev fastställd. Vi hade 
ställt upp modellen enligt de positioner stolarna 
har i dagens ambulanshelikopter, med stolarna 
längst ned i fotändan. Vid testerna kommente-
rade sjuksköterskorna att de utrymmet inte är 
väsentligt för ambulanspersonalen. De arbetar 
endast från midjan och uppåt. Detta var positiv 
feedback för oss och vi kunde därmed begränsa 
möjlig förflyttningsyta för vårdstolarna. Detta 
resulterade med att vi placerade stolarna centralt 
av båren och ger möjlighet att kunna justera sto-
len längre fram mot patientens huvud. 
Vi fick även insikten att vårdväskorna inte kun-
de hänga längre ned än vad en 95:e percentilie 
mans-fot på högkant får plats under denna, då 
foten annars nuddar dessa väskor vid knäarbete.

Journal och övervakningssystemet var placerat 
på höger sida långt fram för att båda sjukvårda-
re skulle kunna ha god översikt, men vid tester 
med ambulanspersonal så såg vi att denna satt 
för långt bort. De nämnde även att det är bra om 
en person är huvudansvarig att ha översikt över 
övervakningen då det annars är lätt att båda tror 
att den andra är medveten om patientens status, 
men i själva verket har ingen uppsikt.

Med diskussion med användarna blev det också 
tydligt att det behövs två utgångar och dörrar i 
modulen. Detta för att underlätta i och avstig-
ning. Användarna önskade fler fönster för att det 
inte skulle upplevas instängt. Vi har därför lagt in 
fönster i båda dörrarna och bakom vårdstolarna. 
Ytterligare kommenterades avlastningsbordet 
i huvudändan med önskemål om att göra det 
justerbart. Samt övervakningsmodulen uttrycktes 
vilja kunna justeras och inte bara roteras.

Hantering av slangar i ambulansmodulen är en 
stor designutmaning. De upplevs ofta vara ivägen 

och skapar ytterligare arbete för ambulansper-
sonalen. Att enkelt kunna rulla ihop och dra ut 
slangarna till önskad längd är något som upp-
repande gånger dykt upp som önskemål under 
projektets gång.

Under testerna för upplevelseprototypa samlades 
citat in från användarna och sammanställs på 
nästkommande sida

 “Ytan med väggarna är mer tilltalande 
än dagens ambulanshelikopter”

Olof Hernborg, Anestesi ssk.

“Terrängen kan luta åt ett håll, då är det 
bra att ha två utgångar” 

Olof Hernborg, Anestesi ssk.

“Min kollega jobbar  mer på knäna, men 
jag vill utföra större delen av arbetet från 

vårdarstolen. Vi alla arbetar olika” 
Olof Hernborg, Anestesi ssk.

“Kan aldrig utföra bra patientvård 
på golvet”. 

Andreas Johansson, Anestesi ssk.

“Svårt att utvärdera koncept när man har 
referenspunkter med det som är idag. 

Hade behövt fler referenser och 
olika prototyper.” 

Olof Hernborg Anestesi ssk.

“Bra med fritt utrymme runt båren, då 
det ska vara lätt i och ut med patient”. 

Jesse Perttunen, Ambulans ssk.

“Mage och uppåt är det man
 vill komma åt” 

Mia Muckavara, Ambulans ssk.

“Stolarna behöver inte stå i fotändan. Vi 
vill kunna nå handen. Det är viktigt och 
majoriteten av patienterna är Agda 80år 

som vill ha en trygghet och då vill vi 
hålla patienten i handen”. 

Henrika Sandlund, Ambulans ssk.

“Jämn nivå på stolarna är skönt för att 
det blir lika mellan personalen”. 
Henrika Sandlund, Ambulans ssk.

“Fönster är viktigt för vårt välmående, 
precis som för patient”. 

Andreas Johansson, Ambulans ssk.

“Bordet är tilltalande, bra att det finns 
något mer än golvet” 

Olof Hernborg, Anestesi ssk.

CITAT UPPLEVELSE 
PROTOTYPA

“Utrustning är yrkesbunden” 
Olof Hernborg, Anestesi ssk.

“Jag gillar att det går att flytta väskorna. 
Utrustning och väskor bör vara mobila, då 
det skiljer mellan de olika certifieringar-

na inom personalen. Utrustning 
är yrkesbundet”. 

Olof  Hernborg, Anestesi ssk.

“Saknar ett utdragbart bord till huvudän-
dan. Behövs vid intubering”. 
Jesse Perttunen, Ambulans ssk. ”
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5.4.1	 Idéutvärdering
Från resultatet av upplevelseprototypandet kun-
de vi diskutera oss fram till exakt hur den slutliga 
ambulansmodulen skulle ritas upp och visualise-
ras i NX och Vred. Vi har illustrerat idéutvärde-
ringen på sidan till höger där beslutsgången följs. 

5.4.2 Konstruktion
Resultatet av CAD’en blev en tydlig bild av vårt 
slutgiltiga koncept. Flera utmaningar med hur 
former skulle mötas och hur ytor på utsidan 
skulle mötas med det vi önskade på insidan 
krockade och vi fick tänka om. Detta var lärorikt 
i processen och vi önskar att vi haft mer tid för 
att kunna arbeta vidare på utformningen av utsi-
dan. Den fullskaliga prototypen hade inte exakt 
geometri för väggar, golv och tak. I CAD märkte 

vi genast att formen vi skissat på från början inte 
stämde med den fulskaliga prototypen. Vi fick 
tänka om och valde att sätta insidan främst och 
utforma utsidan efter dess ramar. 

CAD’en var ett sett att visualisera vårt koncept 
inom gruppen och till utomstående. Det blev en 
tydligare bild jämfört med prototypen och ett 
starkare kommunikationsverktyg till användare 
och uppdragsgivare. 

5.4.3 Visualisering
Med hjälp av Vred kunde vi ta fram visualise-
ringar för att förklara vårt koncept. Dessa visas 
mer utförligt under Slutdesign. VR användes 
främst i presentationen för att demonstrera insi-
dan av modulen i en virtuell verklighet.

5.4 RESULTAT LEVERERA
I den här fasen har vi arbetat med att slutföra och sammanställa resultatet. Resultatet 
har sammanställts med hjälp av programmen NX och Autodesk Vred. Avslutningsvis har 
arbetet visats i en presentation på universitetet där VR nyttjades för att skapa en 
förståelse för modulens insida. 
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6SLUTGILTIG
DESIGN

Den slutgiltiga designen är ett koncept i form av visualiseringar. Ett koncept som arbetats 
fram genom stort fokus inom användarcentrerad design, säkerhet och ergonomi. Nedan 
kommer interiören att presenteras från olika vinklar i modulen och detaljerat beskriva varje 
del. 

6.1 EXTERIÖR
Under exteriör kommer samtliga designval 
för utsidan av modulen att beskrivas. De 
delar som inte innefattar vårdutrymmet. 

Dörrarnas placering är främst beroende 
av båren. Vi vill minska onödiga lyft 
med båren och underlätta i- och urlyft. 

Därför har vi valt att placera två dörrar i 
den riktning där båren endast behövs rullas 
in. Idag är det ett rotationsmoment som 
upplevs problematiskt som vi beskriver i 
tidigare kapitel. 

Dörrarna är placerade både bak och fram 
för att erbjuda valmöjligheter till sjukvår-
dare. Om de landar i ojämn terräng och det 
blir stor höjdskillnad mellan marken och 
ambulansmodulen. Då ska sjukvårdaren 
kunna välja den dörr som har minst mark-
höjdsskillnad för att kunna underlätta lyft 
och hantering av båren. 

Under dörrarna fram och bak kommer 
det att finnas en ramp som är utdrag-
bar. Denna ska endast användas för 

att kunna köra upp båren, den ska inte 
byggas för att hålla för sjukvårdarna också. 
Detta för att skapa en lättare konstruktion 
och hålla nere vikten. 

Under scenarion berättade sjukvårdarna 
om de fall när de måste lyfta båren stående i 
en halvmeter snö. Detta är väldigt svårt och 
blir ett väldigt tungt lyft. Därför vill vi ha en 
ramp för att även kunna underlätta arbetet 
i dessa situationer. Rampen kommer att ha 
en extra volymplatta i botten så att den kan 
stabiliseras på ojämn terräng och i lössnö. 

Större bagageutrymme. Det är mycket 
skrymmande utrustning som ska med i 
en ambulans. Framför allt spineboarden 
är en väldigt lång bår som används i fält. 

Vi valde att skapa ett bagageutrymme som 
går längs hela enheten i golvet. Denna kan 
öppnas både bak och fram. Denna är främst 
utformad för spineboarden men rymmer 
ytterligare utrustning som sjukvårdare 
behöver i fält. Detta är också ett utrymme 
för nödutrustning så som exempelvis extra 
rotorblad och verktyg. 

Märkningen av ambulans styrs främst 
utifrån ACC’s färgval på drönaren och 
enligt Socialstyrelsens föreskrifter om 

ambulanssjukvård SOSFS:2009:10.Den ska 
ha rektangulära gröna rutor som reflekterar 
på sidorna, och ha ”Ambulans” som text på 
fordonet väl synligt bak och fram. 
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6.2 INTERIÖR
Interiören är samtlig utrustning och möblemang 
som innefattar vårdutrymmet. Det är insidan av 
modulen som har haft största fokus under detta 
examensarbete. Nedan kommer interiören beskrivas 
utifrån olika synvinklar av modulen för att tydligt 
förklara samtliga designval av vår arbetsplatsut-
formning. 

Under projektet har vi identifierat problemet att 
uppfylla samtliga landsting och enskilda sjukvår-
dares krav och behov. Olika län har olika behov och 
olika personal har olika önskemål på arbetsplatsut-
formningen. De använder olika utrustning och de 
arbetar olika ofta med olika fall. Därför vill vi inte 
att vår design ska vara bestämd för varje enskilt 
föremål och utrustning. Modulen ska vara anpass-
ningsbar till så många som möjligt och i högsta grad 
var mobil. 

Genom hela enheten är det samma mått på samtliga 
rälsar för att man enkelt ska kunna byta utrustnings 
och väskors placering i modulen. Dessa rälsar ska 
vara flygsäkrade och användarna ska enkelt kunna 
applicera väskor och utrustning på rälsen. 

Avlastningsytor är placerade på vardera sida om 
ambulansmodulen. Detta är något som saknats i 
samtliga helikoptrar vi besökt och flygplan. Vi har 
sett hur sjukvårdare placerat utrustning och skräp 
på patienter och på golvet i saknad av avlastnings-

ytor. I ambulansbilarna fanns det avlastningsytor 
men där saknade de lister och liknande för att 
hindra att utrustningen glider. Därför har samtliga 
avlastningsytor en list i silikon i vardera hörn. 
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Direkt till höger har vi valt att den 
huvudansvariga av personalen i ambu-
lansmodulen kommer att sitta. I modu-

len har vi valt att det är två sjukvårdare 
som kommer att arbeta för att just underlätta 
hantering av bår och man aldrig ska vara 
ensam i uttryckningen av säkerhetsskäl. 
Pågrund av att den huvudansvariga (den 
som kommer ha mest ansvar för patient) 
kommer att sitta direkt till höger om man 
går in i dörren bak har vi valt att placera 
samtliga hygienartiklar på den hyllan. Här 
finns det plats för fyra olika storlekar av 
handskar. Vi har byggt hyllsystemet så att 
man enkelt kan ta ut handskar med en hand 
genom att anpassa hyllans mått efter kar-
tongens öppning. Tidigare har personalen 
behövt lyfta ur kartongen, ta ett par hand-
skar och sedan lägga tillbaka kartongen. 

Desinfektionsmedlets hylla har vi satt 
långt ut på hygienhyllan för att samtli-
ga vårdare ska nå denna så enkelt som 

möjligt vid behov. 

Kanylboxen har vi placerat en aning 
längre ut för att jackor ska få plats att 
hängas längst in i hörnet. Den är place-

rad ovanför soptunnan för att skräp ska vara 
i anknytning till varandra. 

Brandsläckare är placerad på hygien-
hyllan för att den enkelt ska nås vid 
nödsitutaion. Den har placerats längst 

in i hörnet för att den inte behövs var-
dagligen. Men om branden kommer, ska 

den vara enkel att nå, hitta och använda. 

Soptunnan är placerad längst ned och 
lättillgängligt från båda vårdstolar. 
Denna är väldigt liten i samtliga trans-

portmedel idag. Vi har sett sjukvårdare 
ha problem med att plast från kanyler ramlar 
ut och att den sanbbt blir full. Därför har vi 
valt att ha en något större i ambulansmodu-
len. 

Syrgas har vi valt att placera i bagageut-
rymmet för att göra den lättåtkomlig 
från både in och utsida. Vid påfyllning 
vill vi också göra det enkelt och inte be-

höva gå igenom hela modulen. Nu kan de 
enkelt byta ut tuberna vid dörren. Syrgasen 
är kopplad till ett system i taket som fördelar 
syrgasen till de fyra uttagen, detta system 
finns i ambulanserna idag. Detta gör att inga 

6.2.1 BAKDÖRR

slangar behöver hänga runt i enheten och 
vara ivägen. 

För att transportsäkra bagageutrymmet 
har vi ett flygsäkert nät kopplat till var-
dera bagageutrymme. 

Ett bagageutrymme är placerat på båda 
sidorna om bakdörrarna till ambulans-
modulen. Bagageutrymmena är till-

räckligt djupa och breda för att rymma 
de vanligaste utrustningarna så som LU-
CAS-chest compression system, vätskekyl-
vätskan och de bredaste medicinväskorna. 
Under arbetet har vi identifierat att det inte 
finns utrymme för patients- och sjukvårdares 
bagage i dagens transportmedel. Dessa läggs 
ofta på patient eller bredvid sjuksköterska. 
I vårt koncept kommer det finnas extra 
utrymme i bagagehyllorna för personals och 
patients medhavda bagage, jackor och filtar. 

Då ambulansmodulen kommer stå på 
skidor och ha en markhöjd på ca. en 
halv meter har vi placerat handtag vid 

båda dörrarna fram och bak. Dessa för 
att underlätta i och urstigning. 

Placering av ett till hyllsystem på vän-
ster sida är ett val för att uppfylla 
mobiliteten i modulen. Om använda-

ren önskar placera handskar eller annan 
utrustning på vänster sida ska den valmöjlig-
heten finnas. 

Standardiserade och flygsäkrade rälsar 
där man kan fästa valfri utrustning och 
väskor. Vi har valt att placera ett rälssys-

tem även här om användare önskar vända 
båren. Övervakningsutrustning vill Använ-
darna ha i samma synvinkel som huvudet. 
Därför ska möjligheten finnas att kunna mon-
tera övervakningsmodulen eller respirator 
även i den bakre delen av ambulansmodulen. 
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Ett justerbart avlastningsbord är placerat 
i främre delen av modulen. Om patien-
ten placeras i bakre delen av modulen 

ska bordet vara i närheten av huvudet. 
Detta är något flera användare efterfrågat i 
intervjuer, observationer och som har sam-
manställts i arbetsplatsanalysen.  Bordet ska 
kunna justeras så att bordet hamnar väldigt 
nära patient vid behov för eventuell intube-
ring.  

På väggen i modulen är två rälsar pla-
cerade. En längre räls högre upp för att 
man enkelt ska kunna placera två olika 

typer av utrustning. På den övre rälsen 
ska användarna kunna placera två väskor 
eller en väska och övervakningsmodul. På 
nedre delen av väggen hänger en kortare räls 
där en enhet ska kunna appliceras. 

En avlastningsyta är placerad mellan 
rälsarna på vardera sida i modulen. 
Detta är något som saknats helt i de 

ambulanshelikoptrar och flygplan vi tittat 
på och som samtliga användarna efterfrågat.  
Därför har vi placerat bord som enkelt ska 
nås både från stolen och om sjukvårdaren 
arbetar knästående på golvet. 

Övervakningsmodulen kan placeras på 
valfri räls. Den ska även kunna juste-
ras i vertikalt och roteras. Detta för att 

användarna ska kunna fylla i modulen 
från stolen utan att behöva koppla ur enhe-
ten. Övervakningsmodulen ska också kunna 
synas både om patientens huvud är i bakre 
respektive främre delen av modulen.

 I ambulansmodulen finns det utrymme 
för två vårdstolar placerade på vardera 
sida om enheten. Det största problemet 

med stolarna idag är att användarna 
vill kunna justera stolen längs med båren 
och kunna rotera. Idag löses detta med att 
stolen går på rälsar i golvet för att kunna 
hålla stolen flygsäker.  I dessa rälsar samlas 
grus och ibland blod, kräks och kiss. Detta 
skapar svårigheter som vi nämnt tidigare i 
rapporten och det är något vi velat undvika 
för att hålla god hygien och en ergonomisk 
arbetsplatsutformning. Därför kommer vi ha 
kortare lister precis som i en bil. Vårdstolen 
kommer att kunna justeras ca. 30cm längs 
med båren för att passa fler användares läng-
der och att man ska kunna variera arbetspo-
sition. Stolen går även att rotera om man vill 
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6.2.2 SIDOVY

sitta rakt mot patient eller längs med. 
Ett problem vi identifierat i samtliga 
transportmedlen idag är saknaden av 

möjligheten till att hänga ytterplagg. 
Därför har vi valt att placera krokar vid 

respektive vårdstol så att sjukvårdaren kan 
hänga av sig jackor nära till hands. I Sverige 
har vi tuffa väderförhållanden och framför 
allt i norr har vi extrem kyla. Då kan man 
behöva ha flera lager på sig utomhus som 
blir för varmt att ha på sig när man sedan ska 
arbeta inne i ambulansen. Vi har även utökat 
utrymme i bagagehyllorna där det finns plats 
för jackor, förstärkningsplagg eller annan 
valfri utrustning som ambulanspersonalen 
kan tänkas vilja ha med. 

Kontrollpanelen är placerad nära respek-
tive vårdstol. Här kan sjukvårdaren nära 
till hands justera ljus i modulen, ljud i 

headset och även sköta kommunikation 
med flygkontroll på marken och resterande 
luftfart. Dessa är placerade nära vårdstolen 
för att minska onödiga sträckningar eller för-
flyttningar i ambulansmodulen vid flygning. 
Detta är främst för att öka säkerheten för 
sjukvårdaren och underlätta att kunna vara 
fastspänd under hela flygningen.  

Under en observation i fält såg vi hur 
sjukvårdaren drog ur patientens sladd 
till hörlurarna när sjukvårdaren inte 

ville att patient skulle höra samtalet. Det-
ta upplevde vi aningen konstigt att patien-
ten får se detta. Det kan nog skapa oro hos 
patienten. Vad är det inte jag får höra nu? 
Det är något vi inte ville visa för patient och 
därför har vi placerat knappar vid vårdsto-
len. För att öka välmående för samtliga som 
redan arbetar i en stressad miljö. 

Då det uppstår en del buller i modulen har 
vi valt att placera headsets vid varje vårdstol 
och patient för att underlätta intern kommu-
nikation.
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Rälsar med samma mått som resteran-
de i ambulansmodulen. På rälsarna ska 
även ett nät fästas för att kunna placera 

andningsmasker, blodtrycksmanschett, 
pulsmätare och slangar. 

Handtag har även valts att placeras i 
taket på enheten för att ge stöd vid 
förflyttning eller sträckning i enheten. 
Placeringen är vald för att vårdaren 

enkelt ska nå handtaget vid behov att 
sträcka sig över patienten efter utrustning. 
I luften kan det uppstå en hel del turbulens 
och om sjukvårdaren måste spänna av sig i 
luften vill vi öka säkerheten med hjälp av ett 
handtag. 

Det finns fyra syrgasuttag placerade i 
taket på ambulansmodulen. Två i bakre 
och främre delen beroende i vilken 

riktning båren placeras. Syrgasmun-
styckena är kopplade till syrgastuberna bak 

i bagagehyllan. Dessa är sammankopplade 
via kanaler gömda i taket. De är placerade 
på vardera sida om modulen för att båda 
vårdare enkelt ska nå syrgasmunstyckena 
utan att behöva sträcka sig över patient. 

Ljus och ventilation har placerats i ta-
ket som nås från vårdarstolen. Med två 
knappar kan ljus och ventilation enkelt 

justeras med ett knapptryck. 

6.2.3 TAKET 6.3 VISUALISERINGAR AV 
 SLUTGILTIG DESIGN 
Nedan kommer fler bilder visa på den slutgiltiga 
designen som komplement till tidigare kapitel. 
Med hjälp av bilderna vill vi förmedla konceptet 
i helhet och ge läsaren en fullständig inblick av 
ambulansmodulen. 1
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7DISKUSSION

7.1 RELEVANS
Som vi tidigare beskrivit i inledningen så ökar 
vårdbehovet hos den allt mer växande popula-
tionen av äldre befolkning (SCB 2015) samtidigt 
som avstånden till närmaste vårdinrättningar blir 
längre Bremer (2016). Detta leder till som nämnt 
att kraven ökar på den prehospitala vården, de 
behöver vara verksamma över större områden 
och eftersom tiden för att ta sig in till ett sjukhus 
ökar med avstånden så behöver även patienten 
kunna vårdas och inte bara transporteras i ambu-
lanstransporterna. 

Därför tror vi att detta arbetet är mer relevant 
nu än någonsin då den svenska vården sett ett 
ökande behov av prehospital vård och statistiken 
har ännu inte planat ut (SKL 2019). Dels för att 
det kommer att behövas fler flygande fordon som 
kan ta sig snabbt ut, som kan ta sig till extrema 
miljöer, och som kan avlasta de vägbundna fordo-
nen. 

Under hela arbetet har vi träffat engagerad am-
bulanspersonal vars passion och yrkesstolthet 
har hänfört oss. Vi märker att den etiska koden 
(Svensk sjuksköterskeförening 2008) för specia-
listutbildade ambulanssjuksköterskor är något de 
alla har gemensamt. De har gett oss en förståelse 
om hur varierande arbetsuppgifter och stressade 
miljöer ambulanssjuksköterskan möter dagligen, 

som även bekräftas av RAS (2019). Trots använ-
darnas stora engagemang, Arbetsmiljöverkets 
rekommendationer (2018) och Socialstyrelsens 
förordningar (SOSFS 2009:10) upplever flera att 
patientsäkerheten inte prioriteras. Arbetsplatsut-
formningen tillåter helt enkelt inte dem att utföra 
ett optimalt och pålitligt vårdande av patient. Vi 
tror att med hjälp av vårt arbete kan vi sprida 
kunskap om vad en ambulansmiljö kräver för att 
uppfylla tidigare rekommendationer och förord-
ningar.

Ambulanspersonalens arbetsmiljö i helikoptern 
har aldrig tidigare byggts för att passa dem ifrån  
början, de nämner att en ambulanshelikopter kan 
ha kommit till dem i tredje hand, efter att först ha 
använts för privata turer i länder såsom Saudie-
arabien och/eller USA. Detta leder också till att 
dessa helikoptrar i grunden är anpassade för en 
annan användare och andra behov, och sena-
re blir ombyggda och modifierade till att passa 
ambulanssjukvården. I kontrast till vad Arbets-
miljöverket (2018) faktiskt rekommenderar om 
att inkludera användaren tidigt i utvecklingspro-
cessen. Därför har IDEO:s (2019) Human-Cente-
red-Designprocess varit relevant för detta arbete. 
och vi ser att en Teknisk Designer som ska ha en 
god förståelse för människor och deras behov är 
mer relevant än någonsin IDSA (2018).

I följande kapitel kommer inledningen bestå av en diskussion kring relevansen av examens-
projektet och det framtagna konceptet utifrån användarna, företaget och ett 
samhällsperspektiv. Tolkningar och värderingar kommer diskuteras utifrån tidigare utförd 
teoristudie. Reflektionsdelen kretsar kring den valda processen och dess metoder. Här 
kommer vi ifrågasätta arbetsgången och argumentera för valen under projektet.  

Den modul vi har arbetat fram är inte bara av 
god design (Wikberg et al 2015) utan även en 
ekonomisk hållbar produkt. I intervjuer med 
samordnare och upphandlingsansvariga för olika 
landsting i Sverige har problematiken identifie-
rats att alla har enskilda behov och olika krav för 
utrustning. Därför har vi designat en mobil enhet 
som ska kunna anpassas efter majoriteten och 
därmed minska varierande ambulanstransporter 
i landet. Genom att behålla kontinuitet bland 
transportmedel tror vi att det är lättare att öka 
samarbeten mellan landsting, kommuner och 
privata aktörer. I och med det tror vi på ökad 
patientsäkerhet och vård.
Ett annat samhällsproblem som vi nämnt i teorin 
från Arbetsmiljöverket (2018) är antalet sjuk-
skrivningar mellan åren 2008-2018. De uppger 
att sjukskrivningarna på grund av belastning 
uppgår till 30%. De förklarar att de främsta orsa-
kerna är  på grund av förflyttning av patient. Ge-
nom att designa en mer ergonomisk arbetsmiljö 
kommer detta arbete bidra till en bättre arbets-
plats för användarna och förhoppningsvis minska 
antalet sjukskrivningar av belastningsskador. 
Med en ergonomisk arbetsmiljö och minskad 
arbetsbelastning vill vi erbjuda en bättre miljö för 
både användarna och samhället. 

Hos ambulanspersonalen och de vi har haft kon-
takt med under intervjuer har majoriteten varit 
män. Vi fick anstränga oss extra för att komma 
i kontakt med kvinnor inom främst helikopte-
rambulansen och därför kan vårat resultat vara 
något vinklat. Genom vår lösning tror vi att vi 
skapat en mer jämställd miljö där inte endast den 
största och starkaste ska klara av att arbeta under 
en livstid. Vi vill att alla, kvinnor och män, den 
korta och den långa ska känna sig trygga i sitt 
arbete. Med hjälp av tidigare teoristudier inom 
antropometri där Arbetsmiljöverket (2018) och 
Hägg, Ericson, Odenrick (2015) förklarar att den 
lilla personen ska nå och den stora personen ska 
få plats har vi testat den fullskaliga prototypen 
med kvinnor från den 5:e percentilen och män 
från den 95:e percentilen. Utifrån dessa mått har 
vi skapat en ambulansmiljö som är mer jämställd 
och minska påfrestningarna för det redan be-
tungande arbetet. Det är svårt att testa flera sce-
narion och se hur arbetet i en ambulans fungerar 
med samtliga antropometriska mått i verklighe-
ten. Detta hade kunnat göras i CAD, men det 
är något som valdes bort på grund av tidsbrist. 

Att skriva arbetet om en drönarmodul mot ACC, 
ett innovativt företag, har gjort att projektet fått 
en tyngd och seriositet där slutresultatet inte 
endast ska tillfredsställa akademin men också 
arbetslivet. Vi har kunnat applicera tidigare re-
levanta kunskaper från teorier och metoder men 
också fått gräva ner oss i nya områden, såsom 
prehospital sjukvård, flygsäkerhet och helikop-
terdesign. Vi har även fått göra avgränsningar för 
att projektet ska kunna vara applicerbart för upp-
dragsgivaren, genom exempelvis vikt och servi-
cekostnad som avgörande faktorer i avvägningar, 
något som vi upplever som nyttigt och lärorikt.

7.2 REFLEKTION
Under teoristudierna av Human-centered design 
läste vi på om ”the double-diamond designpro-
cess model” från The British Design Council. Men 
tidigt diskuterade vi med vår handledare, Peter 
Törlind, om det var rätt metod att arbete efter. Är 
processen kring användarcentrerad design linjär? 
Vi bestämde oss för att utföra arbetet efter dub-
beldiamanten på grund av att den är väl etable-
rad inom designvärlden. Under arbetets gång 
märkte vi att faserna inte följde grundformen 
av diamanten, exempelvis att den konvergenta 
delen började vid definierafasen. Vi hamnade 
snabbt i otakt med modellen, men försökte ändå 
arbeta vidare efter grundplanen. När vi skulle 
sammanfatta arbetet i rapporten märkte vi också 
att flera metoder använts vid flera tillfällen och 
faser, vilket inte riktigt passar in i modellen.
Enligt Arvola (2014) ska dubbeldiamanten vara 
en iterativ process och det är något som är svårt 
att rita upp linjärt. 

Vi valde därför att i slutet av kursen rita upp hela 
vår process på en tidslinje. Vilka metoder använ-
de vi och inom vilka faser? Varje enskild metod 
beskrivs utifrån varför vi valde att använda den 
metoden och vad metoden gav oss i projektet. 
Utifrån dessa aspekter hoppas vi på att se en 
förklaring till varför metoderna valts vid de olika 
tidpunkterna och hur de hänger samman. Vårt 
slutgiltiga resultat av processen är sammanställt i 
bild på nästkommande sida.  

Där kan vi tydligt se att faserna inte följer grund-
modellen av dubbeldiamanten. Men det tycker 
inte vi var av största vikt i modellen. Det viktigas-
te vi tar med oss i arbetet är just det divergenta- 
och konvergenta tänkandet. Under arbetet var 
det enkelt att sväva iväg i det divergenta tänkan-
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STÄMMER DET?

Gav mer insikter kring helikopte-
rambulans. Bra viktningsargument 

och scenarion. Det var ett bra 
studiebesök för att återkoppla och 

se relevans av första fasen. Det gav 
oss ett förtydligande och bredare 

kunskapsbas för arbetet. 

Innan besöket hos Flygtekniska
 Centrum hade vi mycket 

funderingar kring konstruktion. 
Får vi sätta dörrar och fönster hur som helst? 

Kan det försvaga konstruktion? 

Det vi lärde oss var att det kommer 
hålla. Det viktigaste är att det är få 

delar och lätta material. 

FLYGTEKNISKA
CENTRUM

FUNKAR DET?

PROJEKTPLANERING
TEORI

BENCHMARKING
A DAY IN THE LIFE PRODUKTANALYS

INTRESSENTER

U
TF

O
RS

KA

D
EF

IN
ER

A
ÖSTERSUNDSBASEN

?

?

Det gav oss en god introduktion 
inom den prehospitala sjukvården 
och de ambulanstransporter som 
finns	idag.	Samt	användarinsikter.

Här ville vi skapa förståelse för 
användaren och deras arbetsmiljö. 

Sammanställning 
fas utforska. 

U
TV

EC
KL

A

LE
VE

RE
RA

UPPLEVELSE PROTOTYPA KONSTRUKTION PRESENTATION RAPPORT

Det viktigaste för oss under 
projektet var att testa vårt 
koncept med användarna. 

Därför byggde vi en fullskalig 
prototyp  dit sjuksköterskor 
kom	för	att	testa	vår	idé.	

Med hjälp av CAD byggde vi 
upp vår modell i 3D som vi 
sedan arbetade vidare på i 

Vred för att visa konceptet i VR 
under presentationen. 

PROTOTYPANDE
SKISSER

det och information som samlades in från teori, 
användarstudier och intervjuer blev information 
i överflöd. Då var det bra att ta till det konvergen-
ta tänkandet och förtydliga sammanställningar 
och få ner det till ett mindre antal och begrip-
liga mängd data. Detta gav oss också tydligare 
verktyg i kommunikationen vidare till andra 
användare och uppdragsgivare. Allt resultat från 
definierafasen visades till användare på Öster-
sundsbasen och skapade bra verktyg till vidare 
diskussion och utveckling. 

För besöket på Östersundsbasen var det just pro-
blemanalysen som var av största vikt. Med hjälp 
av de problem vi identifierat och sammanställt 
kunde vi enkelt föra diskussionen vidare och 
det blev tydligt för användarna vad problemen 
bestod av och dess betydelse. 

Avslutningsvis är dubbeldiamanten en bra 
riktlinje och grund för att skapa ett ramverk till 
arbetet. Vi är väldigt nöjda med vår process och 
hur arbetet genomförts efter användarcentrerad 
design. 
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8SLUTSATS
8.1 Vad är problemet med 
ambulanstransporterna idag?
Examensarbetet arbetade efter en användarcen-
trerad process, vilket innebär att människan är 
av största vikt för projektet. Vi valde tidigt att in-
volvera ambulanspersonal och komma ut i fält för 
att se hur de arbetar och förstå deras arbetsmiljö.  
Flera problem har identifierats under arbetets 
gång utifrån användarna och en tydlig samman-
ställning finns i problemanalysen, se kapitel 5.1.1, 
med en problemvalidering där en viktning ge-
nomförts av användarna i kapitel 5.2.4. 

Det finns även problem i ett större perspektiv 
kring ambulanstransporterna än de som är inom 
vårdutrymmet.  Under en intervju med samord-
naren för Norrbotten fick vi höra om de olika krav 
och behov varje enskilt landsting har inom Sve-
rige. De önskar olika transportmedlen och även 
olika utformning av ambulansens vårdutrymme. 
Olika städer och län har olika typer av fall, trans-
portsträckor, väder och terräng att hantera. Detta 
ger även att kraven från varje enskild upphandla-
re varierar. Detta har vi även sett i praktiken där 
samma typ av fordon varit utformat på olika sett. 
Det finns ingen tillverkare idag som kan uppfylla 
samtligas behov och erbjuda en design som pas-
sar alla. Framför allt inom ambulanshelikoptern 
ser vi helikoptrar som är utformade för privat 
eller militärt bruk som sedan i efterhand designas 
till ambulanser.  Aasa et. al (2016) nämner just 

problematiken inom förlängda transportsträckor 
och hur detta ställer höga krav på designen av ut-
rustning och ambulansmiljön så att det fungerar 
på bästa möjliga sätt i vårdandet och inte utgör 
några risker för varken ambulanspersonal eller 
patient under hela processen. 

I och med de provisoriska lösningarna för ambu-
lanshelikopter ser vi att säkerheten för både am-
bulanspersonal och patient inte kan säkerställas. 
Det är flera moment idag som orsakar osäkerhet 
hos användarna. Det är tunga och svårhanter-
liga lyft i och ur helikoptern. De kan inte utföra 
intubering för att säkerhetsställa fria luftvägar 
med stängda dörrar eller i luften. Detta är en 
process som inte sker ofta, men när den sker är 
den livsviktig. Med vetskapen för användarna att 
de inte kan genomföra den i luften skapar stress. 
Att involvera användare tidigt i upphandlingspro-
cessen rekommenderar Arbetsmiljöverket (2018) 
då inköparen måste veta hur utrustningen ska 
användas och vilka mål den ska uppfylla. Detta 
är något vi tagit med oss under arbetet och har 
försökt säkerställa säkerheten för både användare 
och patient. 

8.2 Hur kan vi designa en 
ambulansmiljö som är inom 
samtliga ramverk och behov enligt 
nedan?

I följande kapitel kommer frågeställningarna från kapitel 1, Introduktion, att besvaras.  
Frågeställningarna skrevs I början av arbetet för att definiera mål och ge oss riktlinjer 
under projektets gång. 

Arbetsverkets ergonomiska riktlinjer 
Arbetsmiljöverket (2011) har tagit fram före-
skrifter för belastningsergonomi, AFS 2012:2. 
Där fastställer de: ”hur arbete ska planeras och 
utföras för att förebygga belastningsbesvär”. AFS 
2012:2 rekommenderar arbetsgivare att ordna ar-
betsplatsen så att man minskar eller undviker ris-
ken för arbetstagarna att drabbas av belastnings-
besvär, särskilt i ryggen, vid manuell hantering av 
bördor och laster eller vid andra arbetsuppgifter 
som kräver kraftutövning. Med de transportme-
del som finns idag är det svårt att undvika tunga 
lyft och belastningsbesvär. Arbetsmiljöverket 
(2018) uppger att åren 2008-2018 bestod 30% av 
sjukskrivningar på grund av belastning.  De van-
ligaste för besvär är främst i axlar, armar, rygg 
och nacke menar de. De förklarar att de främsta 
orsakerna till belastningsbesvär är förflyttning av 
patienter. 

Men med vår lösning har vi en utdragbar ramp 
för att underlätta bårlyft i och ur ambulansmodu-
len. I dagens helikoptrar ser vi också att de måste 
vrida båren väl inne i helikoptern. Dörrarna är 
på sidan av helikoptern och båren ska placeras i 
mitten med patientens huvud mot förarkabinen.  
I intervjuer har vi frågat oss varför och persona-
len berättar att det är på grund av regelverk. Men 
vid avstämning hos Transportstyrelsen får vi i 
svar att “I en ambulanshelikopter får patienten 
vändas åt valfritt håll under förutsättning att alla 
krav innehålls. Det kan vara tyngdpunktspla-
cering, krav på att spänna fast patienten på ett 
korrekt sätt, att hänsyn tas till nödevakuering 
av luftfartyget m.m.”. Vi tror därför att båren är 
placerad så idag på grund av att helikoptern först 
och främst inte är utvecklad för ambulans. Vi 
kommer därför kunna erbjuda arbetsgivarna en 
lösning som minskar de tunga lyften i vår lösning 
och minska belastningsbesvären hos personal. 

För att designa så att ambulanspersonal ska få 
plats i en ambulanstransport går det att utgå 
ifrån vad Arbetsmiljöverket (2018) och Hägg, 
Ericson och Odenrick (2015) uttrycker: ”Se till att 
den lilla personen når och att den stora personen 
ryms”. Med antropometriska mått innebär detta 
att designa för en kvinna ur den 5:e percentilen 
och en man ur den 95:e percentilen. Vi har gjort 
tester i den fullskaliga prototypen med en kvinna 
ur den 5:e percentilen och en man ur den 95:e 
percentilen. Samtliga kunde nå utrustning från 
vårdarstol och vårda patient i önskat läge. Det-

ta testades inte med vårdare och hade kanske 
behövts utvärderas noggrannare med människor 
med rätt kompetens för att verkligen utvärdera 
arbetsplatsutformningen för samtliga användare. 

Användares behov
I vår lösning har vi arbetat mot de behov som har 
viktats högt enligt användarna, patient säkerhet, 
tunga lyft och ergonomi, vibration och turbulens, 
förvaring och hygien. 

Patientsäkerheten har vi ökat i och med möjlighe-
ten till intubering. Det är inte bara golvytan som 
ökat i vår lösning utan även att man har möj-
lighet till intubering samtidigt som dörrarna är 
stängda. Vi har hört fall där sjukvårdare arbetat 
med intubering med öppna dörrar till ambulans-
helikoptern i tjugo minus. En kall patient är lika 
med en död patient. 

Hela grundformen i golvet är utformad så att 
bårhanteringen ska bli så enkel som möjligt. Inga 
vridmoment och endast rulla in båren i en rikt-
ning. Vi kommer att ha en ramp för att minska 
lyfthöjd och att man eventuellt ska kunna rulla 
in båren från marken. Ergonomin har vi arbe-
tat med att användarna enkelt ska nå allting i 
helikoptern i dag från där de sitter. I nuvarande 
lösningar är den mesta förvaringen längst bak i 
helikoptern bakom båren. 

Vibration och turbulens är inget som vårt arbete 
kretsat kring, men vi vet att i och med en kva-
drokopter kommer vibrationerna minska och 
därmed också öka patientsäkerheten. Vi har sett 
under observationer att övervakningsutrustning 
visar felaktiga siffror på grund av vibrationer. Det 
är medicinteknisk utrustning som skakat sönder 
på grund av för höga vibrationer. 

Förvaringen har vi försökt att göra så öppen som 
möjligt. Den är tillgänglig för båda användarna i 
ambulansmodulen ifrån respektives vårdarstol. 
Ett av de största problemen med förvaringen är 
att utrustningens placering skiljer sig mellan vem 
det är som arbetar i ambulansen. Beroende på 
vilken certifiering personalen har kan de använda 
olika utrustning. Därför har vi tagit fram en lös-
ning med stor mobilitet. Utrustningen ska enkelt 
kunna anpassas till de som arbetar i den och efter 
de fall som dyker upp. 
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Det största problemet kring hygien är just möjlig-
heten till rengöring. Kiss, spya och blod är svåra 
att få bort i kantiga former och fördjupningar. 
Därför har vi valt att arbeta med platta ytor och 
inga fördjupningar. Helikoptern är idag full 
med massa hål på grund av rälsar i golvet för att 
kunna flytta stolarna längs med hela helikoptern. 
Därför har vi valt att ta bort dessa. Vi har disku-
terat med olika användare och fått förståelsen 
av att båren inte behöver kunna förflyttas från 
fotändan till huvudändan. De vill endast arbeta 
från midjan och uppåt. Det är de mest väsentliga 
i den prehospitala vården. Därför har vi valt att 
placera vårdstolen vid patientens midjehöjd på 
båren och att den ska kunna förflyttas  till huvud-
ändan. Spåret blir kortare och vi hoppas därmed 
kunna göra den mer som i bilar och därmed be-
gränsa risken för att grus och vätskor ska kunna 
fylla spåren. 

Att designa med människan i centrum så kall-
lad Human-centered design är en designprocess 
enligt IDEO (2019). Det är den process som 
examensarbetet har följt under hela projektet. 
Det betyder att starta med en god förståelse för 
människor och deras behov som designen är 
avsedd att uppfylla. Därför startade vi arbetet 
med just intervjuer och observationer för att lära 
känna användarna och skapa en förståelse för 
deras behov. Dessa behov sammanfattades i en 
problemanalys. Efter hela utforska fasen begav 
vi oss till Östersundsbasen för att utvärdera våra 
resultat. 

Användarens upplevelse av en produkt eller 
tjänst är den fundamentala grundprincipen i de-
sign enligt Norman (2013). Nu kunde vi diskutera 
med olika användare, kvinnor, män, sjuksköter-
skor, läkare och piloter om deras upplevelse av 
ambulansmiljön de arbetar i. Detta var en väldigt 
viktig del i vårt projekt och gav oss goda resul-
tat i behovs identifieringen. Det visade att det vi 
arbetat fram i utforskafasen var väldigt likt de 
Östersundsbasens personal också beskrev som de 
största problemen. Men nu kunde vi fördjupa oss 
i behoven och diskutera de ur flera olika vinklar 
från användare och upphandlare. 

Våra användare från Luleå, Gällivare, Östersund 
och Stockholm var med oss under hela processen. 
Vi höll kontinuerlig kontakt vid frågor, utveck-
ling av prototyp och test av fullskalig prototyp. Vi 
märkte snabbt att inom vår kontaktgrupp fanns 

det människor med spridda behov. Vi upplevde 
den som ville arbeta från golvet vid flygning till 
den som ville sitta i stolen under hela vårdpro-
cessen, en person som inte tyckte bårlyften var 
ansträngande till den som upplevde bårmomen-
tet väldigt krävande. Detta var intressant att höra 
dessa åsikter och försöka hitta en lösning som 
båda parter blev nöjda med. 

Uppdragsgivares behov
Examensarbetet är gjort för att öka förståelsen av 
ambulanstransporter, vad ska en ambulans leve-
rera och hur kan vi skapa en värdefull ambulans 
för användarna. Det är på uppdrag av ACC Group 
där målet är att leverera resurser till ACC för att 
de sedan ska kunna arbeta vidare på utveckling-
en. Huvudsyftet var att kartlägga behoven hos 
användare och se över utvecklingsmöjligheter av 
ambulanstransporter.  

Genom en tydlig överblick av användare och 
djupdykande intervjuer och observationer leve-
rerar vi data till ACC Group. Uppdragsgivaren 
önskade en tydlig redovisning av användarnas 
synpunkter och tillvaro. Detta är något vi har lagt 
stort fokus på under arbetet och försökt förmedla 
kunskapen i form av tydliga illustrationer och 
strukturerade metoder inom teknisk design. 
Utifrån förståelsen för ambulanstransporter har 
vi tagit fram ett koncept där användaren är i 
fokus. Det är inte en modul som är designad först 
för militärt eller privat bruk och sedan omgjord 
till en ambulans. Detta är ett koncept och idé på 
hur den optimala ambulansen ska vara designad 
utifrån användarna. 

Flygtekniska krav 
Det finns flera regelverk inom de flygtekniska 
som vi inte hunnit fördjupa oss inom som gäl-
ler tyngdpunktsplacering, krav på fastspänning 
och hänsyn till nödevakuering. De flygtekniska 
kraven kräver också att all utrustning måste vara 
transportsäkrad enligt Bergström (2016).  Vi har 
inte designat några egna lösningar utan kikat på 
de befintliga som finns på marknaden. Detta är 
också ett koncept och därmed endast en idé. Det 
finns inga specifika bestämmelser på exakta pro-
dukter som ska finnas, utan endast förslag mot 
vad som finns på marknaden idag. Till bagageut-
rymmet kommer det därför vara ett bagagenät 
som vi kan se i exempelvis flygplan och helikop-
trar idag för att transportsäkra bagageutrym-
met. Syrgasen kommer också fästas med samma 

flygsäkra fästen som det görs idag i helikoptern. 
All utrustning rekommenderar vi fästs med sam-
ma som vi såg i både Gällivare och Östersunds 
AW169 helikopter. Den kan roteras när den sitter 
fast i rälsen. 

Av hänsyn till nödevakuering har vi valt att ha 
en rymlig kabin mellan båren och vårdstolarna. 
Ingen utrustning ska sitta i vägen på golvet utan 
allt ska kunna fästas på väggarna och inte vara i 
vägen för evakuering. Det är också en anledning 
till två dörrar, för alternativa utgångar vid nöd-
fall. 
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9FORTSATT
 ARBETE

9.1 ERGONOMI 
Under arbetet har stora problem kring ambulan-
spersonalens stora påfrestningar uppmärksam-
mats och statistik från Arbetsmiljöverket (2018) 
visar på höga siffror kring sjukskrivningar på 
grund av belastningsbesvär och främsta orsa-
kerna är förflyttning av patient. Detta är något 
vi verkligen velat förebygga och skapa en arbets-
miljö som är hållbar och skonsam för ambulan-
spersonalen. Något som är viktigt för att minska 
belastningar är främst bårplaceringen och uteslu-
ta rotationsmomentet av båren. Vi har också lagt 
till en ramp så att ambulanspersonalen ska kunna 
rulla in båren. Detta är något som skulle behöva 
testas. Hur mycket underlättar det med att kunna 
rulla upp båren? Hur fungerar detta med rampen 
ute i terräng? Hur stor volymplatta behövs för 
att rampen inte ska sjunka i snön? Enligt våra 
avgränsningar skulle vi inte gå in på detaljnivå 
och för att hålla oss inom tidsramen kunde vi inte 
utveckla detta vidare. Fler aspekter inom ergo-
nomin måste fortfarande utforskas vidare inom 
ambulansenheten. Vi skulle rekommendera att 
göra en ergonomisk analys för att säkerhetsställa 
förbättrade arbetspositioner för ambulansper-
sonalen. Vi har förflyttat placering av utrustning 
och vårdstolar, dessa ser vi gärna att de testas 
med utbildad ambulanspersonal för att se om de 
är ergonomisk godkända.  

9.2 KONSTRUKTION  
Konstruktionen av ambulansmodulen är på kon-
ceptnivå och är ihopsatt för att främst demonstre-
ra våra lösningar för en arbetsplatsutformning 
utifrån vår användarstudie. Utsidan och dess ytor 
är inte utarbetade efter konstruktion, hållfasthet 
eller någon tanke av design. Utsidan är endast 
en anpassning av insidan. Detta är något som 
skulle behövas utforskas ytterligare och arbetas 
vidare på. Samt ytor på insidan i främre delen 
av enheten skulle behöva specificeras. I nuva-
rande konceptet är samtliga ytor formade främst 
efter den golvyta vi satte tidigt för att garantera 
en högre patientsäkerhet. Detta är något som 
skulle behöva utvecklas vidare och skapa bättre 
ytor i anpassning till flygsäker upphängning av 
medicinteknisk utrustning men fortfarande med 
huvudmål att hålla enheten modulär.  

I detta kapitlet ges rekommendationer om hur arbetet med drönarmodulen i framtiden kan 
fortsätta. Dessa rekommendationer baseras på egna upplevelser och feedback ifrån 
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AFS 2012:2BILAGA 1
Arbetsgivaren ska undersöka om arbetstagarna ut-
för arbete med arbetsställningar och arbetsrörelser, 
manuell hantering samt repetitivt arbete som kan 
vara hälsofarligt eller onödigt tröttande. Synförhål-
landen ska också undersökas för att ta reda på om 
de påverkar arbetsställningarna ocharbetsrörelser-
na negativt.

Arbetsgivaren ska bedöma om belastningarna 
enskilt eller i kombination kan innebära risk för 
skador i rörelseorganen och på stämbanden. Ris-
kernaska bedömas utifrån belastningarnas duration 
(hur länge), frekvens (hur ofta) och intensitet (hur 
mycket). I bedömningen ska fysiska, organisatoris-
ka och psykosociala faktorer i arbetsmiljön beaktas. 

Bestämmelser om åtgärder, uppföljning och doku-
mentation av riskbedömningen finns i Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöar-
bete. I samma föreskrifter finns även bestämmelser 
om arbetsgivarens skyldighet att vid behov anlita 
företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig 
hjälp utifrån.

Arbetsgivaren ska ordna arbetsplatsen så att man 
minskar eller undviker risken för arbetstagarna att 
drabbas av belastningsbesvär, särskilt i ryggen, vid 
manuell hantering av bördor och laster eller vid 
andra arbetsuppgifter som kräver kraftutövning. 

Arbetsgivaren ska vidta lämpliga åtgärder,framför 
allt när det gäller arbetsmiljöns utformning och 
de krav arbetsuppgiften ställer. Det innebär både 
organisatoriska åtgärder och att använda sigav 
hjälpmedel, framför allt teknisk utrustning, för att 

Arbetsgivaren ska så långt det är praktiskt möjligt 
ordna och utforma arbetsuppgifter och arbets-
platser så att arbetstagarna kan använda arbets-
ställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma 
för kroppen. Man skaundvika långvarigt och ofta 
återkommande arbete med böjd eller vriden bål, 
liksom arbete med händerna över axelhöjd eller un-
der knähöjd. Detsamma gäller arbete som innebär 
kraftutövning i ogynnsamma arbetsställningar.

Arbetsgivaren ska tillhandahålla särskilda syn-
hjälpmedel, om dessa behövs för att möjliggöra 
gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser.

Arbetsgivaren ska se till att det normalt inte före-
kommer arbete som är repetitivt, starkt styrt eller 
bundet. Om en arbetstagare ändå måste utföra 
sådant arbete på grund av särskilda omständighet-
er, ska arbetsgivaren förebygga riskerna för ohälsa 
eller olycksfall till följd av hälsofarliga eller
onödigt tröttande belastningar. Det förebyggande 
arbetet ska leda till ökad variation i arbetet till ex-
empel genom arbetsväxling, arbetsutvidgning eller
pauser.

UNDERSÖKNING OCH RISKBEDÖMNING

MANUELL HANTERING OCH ANNAN 
KRAFTÖVERFÖRING

ARBETSSTÄLLNINGAR OCH ARBETSRÖ-
RELSER

REPETETIVT ARBETE

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna har möj-
ligheter att påverka upplägget och genomförandet 
av det egna arbetet, så att de får tillräcklig rörelse-
variation och återhämtning

HANDLINGSUTRYMME

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har till-
räckliga kunskaper om:

• lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser,
• hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska använ-
das,
• vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrö-
relser  och olämplig manuell hantering medför, och
• tidiga tecken på överbelastning av leder och 
muskler.

Arbetstagaren ska få information om vikten på de 
laster som hanteras.
Där det är möjligt ska arbetstagaren få exakta upp-
lysningar om lastens vikt
och var lastens tyngdpunkt eller tyngsta sida finns 
när innehållet i den är
ojämnt fördelat.

Arbetstagaren ska få instruktioner och möjlighet att 
träna in en lämplig
arbetsteknik för den aktuella arbetsuppgiften. Ar-
betsgivaren ska följa upp
att instruktionerna efterlevs.

KUNSKAPER OCH INFORMATION

undvika att arbetstagarna behöver hantera bördor 
och laster manuellt.

Om man inte kan undvika manuell hantering av 
bördor och laster, skaarbetsgivaren vidta åtgärder 
och beakta de påverkande faktorer som framgår av 
bilaga A.

LASTA INBILAGA 2
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INTUBERABILAGA 3 PROBLEMVALIDERINGBILAGA 4
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SKISSER KOMPONENT
ÖVERSIKT

BILAGA 5 BILAGA 6

Bild Del Placering Fabrikat Syfte Mått (cm) Tillhörande Delar Kommentarer Tillhörande bilder 

Vårdutrymmet
L194, B201,(yttersta golvmått 211)

TAKET
Passagerar säte Bakom HEMS (till 

vänster i 
färdriktning) 

fisher seat 
Alt martin marker 
Bottenplatta: 
Aerolite

Behöriga eller extra personal Ihopfälld: H112,B15.5
Utfälld: B52 
Bottenplatta: L40, B30. 
Sätet: B38, längst in i midja 33. 

Har en prusik på sig idag för at fästa övervaknings monitor vid 
luftvägsarbete. Då båren står kors igenom hela helikoptern.  

Gällivare vill ta ut denna och sätta pall för att ha mer förvaring. 
Östersund tycker den är bra för anhöriga och extra personal. 

Vårdstol 2st längst bak i 
helin. Vårstol till 
höger sitter 
narkosläkaren i 
som ofta åker 
själv och har mer 
utrymme till 
båren för att 

fisher seat Vårdarstol. 
Narkossjuksköterska som alltid 
är med i Östersund sitter alltid 
i den bredvid pilot. Där har de 
flyttat om så narkossjuk. har 
mer plats än den bakom 
HEMS. 

H.110,B43, D47.5 
Bottenplatta: L.45,B33
Vårdstol 1 Narkosläkare. 75 mellan 
dörr och bår. 
Vårdstol 2 mellan dörr och bår 60. 

Bottenplatta Aerolite 
Säkerhetsbälte Scrotch 

Bår Ferno 8 L143,B55 (Kolla längd nedfälld?) 4st Bälten. Fötter, ovanför knän, midjan och axlar. 
Filtar på båren. (2st på morgonrutin) 

Respirator Mitt över 
patient. Något 
till vänster 

Dräger Andning (Den Malin provade) Respiratorn: B29, H25, D18 
Fästplatta: B20,L 21, D2 
Tillhörande slang 1. L150, d30 
Tillhörande små slangar 150x2, d0.5 

En justeringsplatta för att rotera respirator och förflytta den.
Slangar till andning som går till syrgas mask. 
Slang till syrgas uttag som justeras bak med syrgas tuber. 2st 
sitter bakom vårdstol 2. 

Respiratorn skakar något så oerhört. Ändå bra placering för 
övervakning och justeringar av syretillförsel. Måste inska 
vibrering. De har lagt in ytterligare foam för att dämpa 
vibration. Har hänt att den skakat sönder. 

Sändaren till 
Mobimed 

XX Sänder information från 
respiratorn, blodtryck och EKG. 
Till Mobimed. 

L15, B8, H5.5.
Längd på sladdar ca.2m. 

Mobimed, respiratorn, blodtryck finger och arm samt EKG.
Sitter på en fästningsplatta. När de ska ta av sändaren som de 
brukar ha med i ambulansen, så tar de av den med webbing. 

Sändaren tar de av med varje patient och använder den i deras 
ambulans (som tillhör Östersundsbasen). 

Lampa I taket över 
huvudet på 
patient. 

Aldebaran 
4000AXI

Batteridriven lampa. När 
helikoptern inte är igång och 
de behöver starkare ljus till 
exempelvis fris luftvägar, 
lungor etc. 

L26.5,B17,H14. Till taket med 
fästningsplatta H20.  

Sitter med webbing. Lampor drar mycket energi och helikoptern villl inte att de ska 
ha igång övrig belysning innan motorn är igång. Även i luften 
vill de inte att full belysning ska vara igång mer än ca. 15 min. 
Därför har de valt batteridriven lampa. 

Räls i taket Centrerat över 
patienten. 

Fäster respiratorn på och kan 
förflytta den i helikoptern 
längs bredden. 

L120, B21 Respirator och nät. 

Syrgas uttag I taket 3st. 
En längst fram 
vid förarhytt, en 
till vänster och 
höger ganska 
centrerat. 

AGA Fästa syrgasslanagar. L5, d2 bottenplatta d7.  Allt som har med syrgas att göra ska vara färgade vita. 

Nät 1 Hänga EKG, Blodtryckstillbehör 
och syrgasmask. 

 Fäst på korsande skena som respiratorn också sitter i. 

Instrumentbräda 
bak. 

Från vänster. Satellit, Rakel 
och Intern kommunkation. 

Instrumentbräda 
fram

I taket längst 
fram mot 
förarhytten. 

Lampor och ljud, uttag etc. L50, H13, D20 

Hoist I taket längst 
fram till höger 
om 
instrumentbräda
n. 

Vinsch. Hissa och sänka vinsch 
samt skära. Men den får de 
inte använda inom sjukvården. 

L9.5,B9,H7

Lampor

Mot förarhytt
Mobimed Bakom pilotsäte 

på översta hyllan
Att övervaka och skriva journal L22, H20, D9 Sitter på en hylla som är för handskar i olika storlekar. Där är 

också handspriten fastsatt till vänster. 

Dropp/Vätska 
och PVK perifier 
venös kateter 
(nålarna i 
handen). 

Bakom pilotsäte 
mitten

Att kunna ge blod, vätska och 
läkemedel.  

L22, H20, D9 Det är bra att ha PVK nära till hands. Men vätska är inte alltid 
man behöver. "Det är något som måste finnas lättillgängligt 
när det väl behövs men inte något som man alltid använder." - 
Gustav 

Sugen Längsned bakom 
pilotsätet

Weinmann Att suga slem L35, D22, H,29

Skräp Mot dörren 
bakom piloten 

Nållådan Sharpak Att slänga saker Sopkorg: B22, H21, D10 
Nålkorg: H8, D5, B9

Soporna använder de ofta under turen. Nästan allt är inplastat 
och det är mycket som ska slängas hela tiden när de arbetar 
med patient. Så måste nås från arbetsposition. 
Alla delar de fäst på sidan, skräp, nålkorg och vattenhållare är 
fäst med kardborre. 

Vattenhållare Längst ned under 
skräpet 

Patient kan få i sig vätska L20,B9 Tänk på att de är sällan de kan ge vätska. Om patienten måste 
opereras ska de inte ha vätska i kroppen. 

Vägg bakom vårdstol 1 
Brandsläckare Bakom vårdstol 1 Att släcka bränder Hållare: L21,H5, med fäste runt H9. 

Brandsläckare: L28

Batteriladdare Bakom vårdstol 1 Motorola att ladda batterierna till 
walkie takie 

L16.5, H17, D6 Sladdar till eluttag i taket. 
Batterier som går att byta ut. 

79 80



Bild Del Placering Fabrikat Syfte Mått (cm) Tillhörande Delar Kommentarer Tillhörande bilder 

Vårdutrymmet
L194, B201,(yttersta golvmått 211)

TAKET
Passagerar säte Bakom HEMS (till 

vänster i 
färdriktning) 

fisher seat 
Alt martin marker 
Bottenplatta: 
Aerolite

Behöriga eller extra personal Ihopfälld: H112,B15.5
Utfälld: B52 
Bottenplatta: L40, B30. 
Sätet: B38, längst in i midja 33. 

Har en prusik på sig idag för at fästa övervaknings monitor vid 
luftvägsarbete. Då båren står kors igenom hela helikoptern.  

Gällivare vill ta ut denna och sätta pall för att ha mer förvaring. 
Östersund tycker den är bra för anhöriga och extra personal. 

Vårdstol 2st längst bak i 
helin. Vårstol till 
höger sitter 
narkosläkaren i 
som ofta åker 
själv och har mer 
utrymme till 
båren för att 

fisher seat Vårdarstol. 
Narkossjuksköterska som alltid 
är med i Östersund sitter alltid 
i den bredvid pilot. Där har de 
flyttat om så narkossjuk. har 
mer plats än den bakom 
HEMS. 

H.110,B43, D47.5 
Bottenplatta: L.45,B33
Vårdstol 1 Narkosläkare. 75 mellan 
dörr och bår. 
Vårdstol 2 mellan dörr och bår 60. 

Bottenplatta Aerolite 
Säkerhetsbälte Scrotch 

Bår Ferno 8 L143,B55 (Kolla längd nedfälld?) 4st Bälten. Fötter, ovanför knän, midjan och axlar. 
Filtar på båren. (2st på morgonrutin) 

Respirator Mitt över 
patient. Något 
till vänster 

Dräger Andning (Den Malin provade) Respiratorn: B29, H25, D18 
Fästplatta: B20,L 21, D2 
Tillhörande slang 1. L150, d30 
Tillhörande små slangar 150x2, d0.5 

En justeringsplatta för att rotera respirator och förflytta den.
Slangar till andning som går till syrgas mask. 
Slang till syrgas uttag som justeras bak med syrgas tuber. 2st 
sitter bakom vårdstol 2. 

Respiratorn skakar något så oerhört. Ändå bra placering för 
övervakning och justeringar av syretillförsel. Måste inska 
vibrering. De har lagt in ytterligare foam för att dämpa 
vibration. Har hänt att den skakat sönder. 

Sändaren till 
Mobimed 

XX Sänder information från 
respiratorn, blodtryck och EKG. 
Till Mobimed. 

L15, B8, H5.5.
Längd på sladdar ca.2m. 

Mobimed, respiratorn, blodtryck finger och arm samt EKG.
Sitter på en fästningsplatta. När de ska ta av sändaren som de 
brukar ha med i ambulansen, så tar de av den med webbing. 

Sändaren tar de av med varje patient och använder den i deras 
ambulans (som tillhör Östersundsbasen). 

Lampa I taket över 
huvudet på 
patient. 

Aldebaran 
4000AXI

Batteridriven lampa. När 
helikoptern inte är igång och 
de behöver starkare ljus till 
exempelvis fris luftvägar, 
lungor etc. 

L26.5,B17,H14. Till taket med 
fästningsplatta H20.  

Sitter med webbing. Lampor drar mycket energi och helikoptern villl inte att de ska 
ha igång övrig belysning innan motorn är igång. Även i luften 
vill de inte att full belysning ska vara igång mer än ca. 15 min. 
Därför har de valt batteridriven lampa. 

Räls i taket Centrerat över 
patienten. 

Fäster respiratorn på och kan 
förflytta den i helikoptern 
längs bredden. 

L120, B21 Respirator och nät. 

Syrgas uttag I taket 3st. 
En längst fram 
vid förarhytt, en 
till vänster och 
höger ganska 
centrerat. 

AGA Fästa syrgasslanagar. L5, d2 bottenplatta d7.  Allt som har med syrgas att göra ska vara färgade vita. 

Nät 1 Hänga EKG, Blodtryckstillbehör 
och syrgasmask. 

 Fäst på korsande skena som respiratorn också sitter i. 

Instrumentbräda 
bak. 

Från vänster. Satellit, Rakel 
och Intern kommunkation. 

Instrumentbräda 
fram

I taket längst 
fram mot 
förarhytten. 

Lampor och ljud, uttag etc. L50, H13, D20 

Hoist I taket längst 
fram till höger 
om 
instrumentbräda
n. 

Vinsch. Hissa och sänka vinsch 
samt skära. Men den får de 
inte använda inom sjukvården. 

L9.5,B9,H7

Lampor

Mot förarhytt
Mobimed Bakom pilotsäte 

på översta hyllan
Att övervaka och skriva journal L22, H20, D9 Sitter på en hylla som är för handskar i olika storlekar. Där är 

också handspriten fastsatt till vänster. 

Dropp/Vätska 
och PVK perifier 
venös kateter 
(nålarna i 
handen). 

Bakom pilotsäte 
mitten

Att kunna ge blod, vätska och 
läkemedel.  

L22, H20, D9 Det är bra att ha PVK nära till hands. Men vätska är inte alltid 
man behöver. "Det är något som måste finnas lättillgängligt 
när det väl behövs men inte något som man alltid använder." - 
Gustav 

Sugen Längsned bakom 
pilotsätet

Weinmann Att suga slem L35, D22, H,29

Skräp Mot dörren 
bakom piloten 

Nållådan Sharpak Att slänga saker Sopkorg: B22, H21, D10 
Nålkorg: H8, D5, B9

Soporna använder de ofta under turen. Nästan allt är inplastat 
och det är mycket som ska slängas hela tiden när de arbetar 
med patient. Så måste nås från arbetsposition. 
Alla delar de fäst på sidan, skräp, nålkorg och vattenhållare är 
fäst med kardborre. 

Vattenhållare Längst ned under 
skräpet 

Patient kan få i sig vätska L20,B9 Tänk på att de är sällan de kan ge vätska. Om patienten måste 
opereras ska de inte ha vätska i kroppen. 

Vägg bakom vårdstol 1 
Brandsläckare Bakom vårdstol 1 Att släcka bränder Hållare: L21,H5, med fäste runt H9. 

Brandsläckare: L28

Batteriladdare Bakom vårdstol 1 Motorola att ladda batterierna till 
walkie takie 

L16.5, H17, D6 Sladdar till eluttag i taket. 
Batterier som går att byta ut. 

BILAGA 6 KOMPONENT
ÖVERSIKT
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