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Sammanfattning 
Att inte beakta städ- och hygienföreskrifter kan leda till ett onödigt vårdlidande för 
patienten genom överföring av mikroorganismer från kontaktytor. Studier har visat på 
att kontaktytor kan fungera som en reservoar för mikroorganismer samt att 
överlevnaden kan vara från timmar till månader. Överförs mikroorganismer från 
kontaktytor till patient kan detta leda till vårdrelaterade infektioner som i sig kan leda 
till invasiva kirurgiska ingrepp och i värsta fall till döden. Det finns metoder och 
föreskrifter för att begränsa denna smittspridning men följsamheten är låg. Den 
prehospitala vårdmiljön är en utsatt miljö när det gäller smittspridning och exponering 
av mikroorganismer. Internationella studier gjorda i ambulanser har visat på oönskad 
tillväxt av mikroorganismer. Det saknas dock svenska studier som utfört odlingar på 
kontaktytor i ambulansmiljö. Syftet med denna studie är att undersöka mängden 
bakteriekolonier på kontaktytor i ambulanser och vårdarnas uppfattning av städrutiner 
och utsatta kontaktytor. I studien ingår åtta ambulanser från två distrikt. I varje 
ambulans togs odlingar på fyra utvalda kontaktytor. Odlingarna genomfördes med 
kontaktplattor vilka kan påvisa antalet bakteriekolonier på odlad yta. Kontaktplattorna 
analyserades av mikrobiologen på Södra Älvsborgs Sjukhus. Livsmedelsverkets 
gränsvärden för renlighet utgör studiens referensram. Studien utgörs även av ett 
frågeformulär vars syfte är att beskriva vårdarnas uppfattningar om städ- och 
hygienrutiner. Vårdarnas svar har delvis kompletterat kvantitativ data från mätningarna. 
Resultatet påvisar att flertalet av de undersökta kontaktytorna i ambulanserna är orena. 
Ingen klar skillnad kan dock påvisas mellan de två ambulansdistrikten. Det framkom att 
ratten och skrivstödet var de ytor som innehöll mest bakteriekolonier. Endast tre 
odlingar visar på ett godtagbart resultat. Vårdarnas uppfattning är att båren är den mest 
utsatta ytan, därefter kom ratten. Slutsatsen är att ambulansen är en oren vårdmiljö 
vilket innebär en källa till vårdrelaterade infektioner vilket kan medföra ohälsa för 
patienter och leda till ett onödigt vårdlidande. Ambulanssjukvården behöver se över 
sina städrutiner av ambulanserna för att de inte ska utgöra en risk för smittspridning. 
Speciellt ratten är en yta som ska beaktas vid städning. Vårdarna uppfattar att ratten är 
kontaminerad, ändå vidtas inga speciella städåtgärder.  

Nyckelord: Ambulans, kontaktyta, odling, vårdrelaterade infektioner, vårdlidande, 
städning, smittspridning. 



Tillkännagivande 
Vi vill tacka personalen på mikrobiologen för hjälpen med odlingsmaterial, analyser 
och ett gott bemötande. Vi vill även tacka berörda ambulansverksamheter med personal 
för tillgången till ambulanser, deras engagemang och att de tog sig tid att fylla i 
frågeformuläret. Ett tack även till berörda myndigheter och andra verksamheter som 
besvarat våra mail. Till sist ett tack till vår handledare Gabriella Norberg som stöttat oss 
mycket väl vid handledning och även ett tack till Birgitta Wireklint Sundström. 
 
 
 

... du tror väl inte på det här, eller hur? 
Men visan handlar om okända djur 
Många är långa och svåra att fånga 
Många syns inte men finns ändå... 

(Okända djur, Olle Adolphson) 
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INLEDNING 
Med bakgrund inom primärvård och operation där det läggs stor vikt vid hög 
följsamheten av städ- och hygienrutiner har vårt intresse väckts. Med detta som 
bakgrund har vi med oss att dessa rutiner är en viktig del i vården för patientsäkerheten. 
Därmed vill vi få en inblick över hur det ser ut inom ambulanssjukvården. 
 
Efter den sista påvisade epidemin av polio år 1953 har Sverige varit förskonat när det 
gäller allvarliga epidemier som orsakat infektioner och ohälsa hos befolkningen. Men 
ändå har det förekommit flera utbrott av till exempel vattenparasiter, EHEC och 
svininfluensan. Speciellt aktuella är rapporterna om svininfluensans effekter på 
samhället i form av massvaccinationer, brist på material som munskydd och inte minst 
en stor oro för befolkningen. 
 
Det är kostsamt att ta fram rengörings- och desinfektionsmedel, antibiotika och vacciner. 
Starka medel kan vara hälsoskadliga för både vårdare, patienter och miljön, antibiotika 
skapar resistens och tiden att hinna finna det rätta vaccinet finns inte alltid. Att bruka det 
som redan finns på ett korrekt sätt kostar inget utöver lite engagemang. Resistensen är 
inte längre enbart ett problem inom sjukhusvården utan nu även ute i samhället. En 
vårdrelaterad infektion är idag inte bara ett problem för individen utan även för 
samhället i stort. Därmed borde en ytas renlighet vara av allas intresse. 
 
I en globaliserad värld rör sig inte bara människor över gränserna utan även bakterier 
och virus. Ambulanser är hela tiden ute i samhället och bland människorna. Vårdarna är 
hemma hos patienter och vet sällan vad de kan bli exponerade för. En patient som är 
smittbärare har inte alltid symtom som täcks in av de rutinfrågor som ställs. Inom 
ambulanssjukvård finns det hygienföreskrifter i syfte att hindra och förebygga 
smittspridning och skydda både patient och vårdare för att drabbas av ohälsa. Därför vill 
vi undersöka om svenska ambulanser utgör en risk för smittspridning som hotar 
patienters hälsa.  
 

BAKGRUND 
Vårdarens ansvar för patientens hälsa genom städning 
Smutsiga sjukhus kan associeras till brist i vårdandet (Murphy 2002). Nightingale insåg 
tidigt städningens effekt på patienternas hälsa (Nightingale 1859). I ”Notes of Nursing” 
beskriver Nightingale hur damning med vippa fick dammet att yra runt och vidare ut till 
nästa rum. Hon iakttog även hur rena kläder som lades på dammiga stolar fick dammet 
med sig till nästa yta. Enligt hennes mening fanns det ingen ventilation som kunde få ett 
rum att bli rent, såvida inte korrekt damning hade utförts. Nightingale ansåg att städning 
tillhörde en vårdares ansvar. Ett rent och välstädat rum var ett måste för patientens 
hälsa. En vårdare bör alltså se städning som vilken vårdhandling som helst och att 
utebliven städning inte bara innebär risk för patientens hälsa, utan även det fortsatta 
förtroendet mot vården (Murphy 2002). Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv utsätter 
vårdarens försummelse patienten för ett vårdlidande (Dahlberg & Segersten 2010). 
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Vårdskador och komplikationer 
I de fall vårdaren brister i utförande av vårdhandlingar kan patienten drabbas av 
komplikationer vilket i Patientsäkerhetslagen (2010:659) definieras att vårdaren har 
orsakat patienten en vårdskada. I Socialstyrelsens utgåva TEMA (2008) definieras 
vårdskada som ”lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som 
orsakats av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av en 
patients tillstånd eller en förväntad effekt av den behandling patienten erhållit på grund 
av tillståndet” (s 3). Den vanligaste vårdskadan sker under operation vilket kan ge 
skador på inre organ, exempelvis att fel område opereras. Även postoperativa 
infektioner ingår i denna grupp (Socialstyrelsen 2008). 
 
Vårdrelaterade infektioner  
Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den näst vanligast vårdskadan. De vanligaste bland 
VRI är infektion i hud/mjukdelar (17 %) och blåskatarr (17 %). VRI som pneumoni 
ligger inte långt efter med 16 % (Sveriges kommuner och landsting 2012).  Risken för 
att drabbas av VRI är högst under den postoperativa fasen. Men även faktorer som 
antibiotikabehandling och infarter som perifer venkateter, central venkateter och 
urinkateter är också relaterat till VRI (Price 2010). Infektioner komplicerar vården och 
kan leda till funktionsnedsättning och i värsta fall till döden (Willman, Burke, Smith & 
Sveinsdottir 2008).  
 
De vanligaste bakterierna när det gäller VRI är Stafylokocker Aureus (Bilaga 1), vilken 
finns som normalflora på huden. Normalt ger den inga symtom men om patienten 
utsätts för trauma, hudskador eller har nedsatt immunförsvar kan den ge upphov till en 
infektion. I och med hög användning av antibiotika inom sjukvården har det även 
utvecklats resistenta bakterier som Methicillin resistenta Stafylokocker (MRSA) (Bilaga 
1). Högst andel av MRSA infektioner finns på brännskadeavdelningar och 
intensivvårdsavdelningar (William et al 2008; Price 2010). 
 
Ofta kopplas MRSA ihop med långa sjukhusvistelser och vård utomlands men idag har 
det hittats en stam av MRSA som finns utanför sjukhuset samt på unga friska utan 
tidigare anknytning till sjukhusvård (Socialstyrelsen 2010). Dessa har påvisats hos 
öppenvårds- och akutvårdspatienter där faktorer som utövande av kontaktsporter, 
gymträning, fängelsevistelse och drogmissbruk har satts i samband bärarskap av 
MRSA. Faktorerna innebär frekvent hudkontakt, mycket personer på små ytor och delad 
utrustning utan rengöring i mellan. Stammen har även hittats på barn som går på dagis 
(Alex & Letizia 2007; William et al 2008; Price 2010). 
 

Vårdlidande 
Vårdskador leder till ett mänskligt lidande (Socialstyrelsen 2008) och vårdlidande 
innebär risk för ohälsa hos patienten (Dahlberg & Segersten 2010). Syftet med att vårda 
är att lindra det lidande som patienten upplever och att främja hälsa vid sjukdom 
(Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson 2004; Nordman, Santivara & 
Eriksson 2007; Berglund, Westin, Svanström & Sundler 2012).  
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Om patienten inte upplever vårdandet som något positivt kan patienten erfara ett 
vårdlidande som kan innebära en upplevelse av frånvaron av vård, fördömanden, 
maktutövning och kränkningar (Arman et al. 2004; Nordman, Santivara & Eriksson 
2007). Ett vårdlidande kan även innebära att inte bli tagen på allvar, inte känna sig 
välkommen, känna sig misstrodd och ensam (Nordman, Santivara & Eriksson 2007; 
Berglund et al. 2012). I värsta fall kan det gå så pass lång så att patienten själv döljer 
sina problem för vårdaren, eftersom patienten erfarit att det ändå inte leder till något 
gott (Arman et al. 2004). För att kunna förstå hur sjukdom och hälsa påverkar och 
upplevs av patienten bör vårdaren förstå hur patientens levda värld påverkas, den så 
kallade livsvärlden. Detta innebär att vårdaren försöker förstå hur patientens små eller 
stora livsprojekt påverkas av sjukdom och hälsa (Dahlberg, Todres & Galvin 2008). 
 
För en patient som drabbas av en VRI innebär det en känsla av att vården har svikit. 
Lidandet blir förlängt och patienten tappar tilltron till vården, skriver Nordman, 
Santivara och Eriksson (2007). För patienter som drabbas av infektioner av MRSA kan 
vårdlidandet innebära upplevelser av ökad stress och skuld (Price 2010). Vården innebär 
även isolering och aggressiv antibiotikabehandling.  Konsekvensen av VRI kan leda till 
att patienten behöver utsättas för invasiva kirurgiska ingrepp och amputationer. Om 
infektionen inte kan hävas drabbas patienten slutligen av systemsjukdomar som sepsis 
och endokardit, vilket i sin tur kan leda till döden (Fleming, Brown & Tice 2005; 
Nordman, Santivara & Eriksson 2007; Alex & Letizia 2007). 
 

Smittspridning 
Som samlingsnamn för de mikroorganismer som kan spridas används begreppet 
biologisk agens (BA) (Arbetsmiljöverkets författningssamling, 2005). Smittvägens 
definition anger på vilket sätt BA förs vidare. Indirekt kontaktsmitta innebär en 
sekundär kontakt med förorenad yta med exempelvis en hand, men kan också ske via 
medicinsktekniska instrument som till exempel ett stetoskop (Struwe 2011; 
Smittskyddsinstitutet 2013). Indirekt kontaktsmitta anses vara den största faktorn till 
VRI, vilket i sin tur är en oönskad komplikation till den vård som ges (Socialstyrelsen 
2006, Struwe 2011). En fallrapport från New York beskriver hur två akutintag fick 
stänga på grund av sanering och att flera ur akutvårdspersonalen fick långvariga skador, 
efter att ha vårdat en patient kontaminerad med ett hälsovådligt pulver (Horton, Burgees, 
Rossiter & Key 2005). Denna händelse påvisar betydelsen av att öka medvetenheten hos 
vårdare beträffande sekundär kontamination. 
 
För att förhindra och förebygga smittspridning har Smittskyddsinstitutet (SMI) och 
Socialstyrelsen utarbetat föreskrifter för basal hygien (Bilaga 1), barriärvård och 
städning i enlighet med kraven om säker vård (Hälso- och Sjukvårdslagen 1982:763; 
Patientsäkerhetslagen 2010:659). Dessa rutiner ska användas vid undersökning, 
behandling, vård och direkt kontakt med patienter. 
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Kontaktytor – reservoar för smitta 
Kontaktytor innebär de ytor som utsätts för frekvent kontakt. Det är vedertaget att 
handen är den största faktorn till smittspridning. Men även ytor vilka är kontaminerade 
med BA kan fungera som en smittspridare (Cozad & Jones 2003; Rutala & Weber 
2004; Exner, Vacata, Hornei, Dietlin & Gebel 2004; Kramer, Schwebke & Kampf 
2006; Fraise 2007; Sattar 2010). 
 
Flertalet av de studier som gjorts i sjukhusmiljöer har kunnat påvisa att ytor kan 
innehålla BA (Cozad & Jones 2003; Rutala & Weber 2004; Kramer, Schwebke & 
Kampf 2006; Fraise 2007). De har inte bara kunnat påvisa deras existens utan också att 
överlevnaden kan pågå allt från dagar till månader. I en litteraturstudie från Colombia 
visade det sig att en stam av Clostridium Dificilie (Bilaga 1) som kontaminerat en 
patientmiljö kunde överföras under tjugofem månader (Cozad & Jones 2003). Även 
Stafylokock Aures (Bilaga 1) har visat på lång överlevnad och omfattande 
kontamination inom några timmar på närliggande ytor hos infekterade patienter (Rutala 
& Weber 2004; Kramer, Schwebke & Kampf 2006). 
 
Fortlevnaden för BA på kontaktytor kan bero på en mängd olika faktorer. De två 
främsta är tillgången på ”föda” som blod och damm samt brist på städning (Cozad & 
Jones 2003; Rutala & Weber 2004; Kramer, Schwebke & Kampf 2006). Utsätts en oren 
yta för kontakt med exempelvis en hand, kläder eller ett medicinsktekniskt instrument 
kan BA föras vidare (Cozad & Jones 2003; Barker, Vipond & Bloomfield 2004; Sattar 
2010). 
 
Städning – ett sätt att förhindra överföring av smitta 
Idag beskrivs syftet med städning att reducera antalet BA på en kontaktyta till så låg 
nivå att risken för att föra dem vidare uteblir (Socialstyrelsen 2008; Svensk Förening för 
Vårdhygien 2012; Smittskyddsinstitutet 2013). Städningens positiva effekt har påvisats 
i flera studier där utbrott av BA som Clostridium Dificile och MRSA har upphört 
(Cozad & Jones 2003; Rutala & Weber 2004; Exner et al. 2004; Fraise 2007; Sattar 
2010).  
 
Viktigast när det gäller städning är att prioritera ytor som är patientnära och som utsätts 
för frekvent handkontakt (Cozad & Jones 2003; Exner et al. 2004). Städning kan utföras 
med olika metoder, utrustning och medel. Vanligast är att städning delas upp i rengöring 
och desinfektion (Bilaga 1). Rengöringens syfte är att med medel som såpa och vatten 
mekaniskt få bort synlig smuts som blod och damm (Rutala & Weber 2004; Barker, 
Vipond & Bloomfield 2004; Exner et al. 2004; Socialstyrelsen 2008). Desinfektionens 
syfte är att avdöda och reducera antalet av de BA som kan finnas på en yta och 
förespråkas att utföras efter rengöring på kontaktytor (Barker, Vipond & Bloomfield 
2004; Exner et al. 2004). De medel som används vid desinfektion är biocider och 
vanligast är olika former av alkohol (Smittskyddsinstitutet 2013). Val av metod och 
medel när det gäller städning kan variera, det är dock viktigt att utföra den så tidigt som 
möjligt och med medel som är effektiva (Socialstyrelsen 2008). 
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En del av arbetet med att effektivisera städningen är att regelbundet se över de 
städrutiner som finns och att göra dem lätttillgängliga. Om rutinerna är dokumenterade 
finns möjlighet att undvika missförstånd beträffande hur en metod ska utföras, vilket 
visat sig vara huvudproblemet (Nigam & Cutter 2002; Lee, Levy & Walker 2006; 
Roline, Crumpecker & Dunn 2007; Alves & Bisell 2008; Noh, Shin, Kim, Ro, Oh, Joo, 
Kim & Ong 2010; Sattar 2010).  
 
Adeno triphophate bioluminescene (ATP) mätare har rekommenderats för att på ett 
snabbt och effektivt utvärdera städresultatet (Dancer 2003; Lewis, Griffith, Gallo & 
Weinbren 2007). Metoden innebär att mäta den ATP som finns i allt organiskt material 
som mat, BA och kroppsvätskor. Resultatet kommer omgående - tio sekunder - och kan 
ge en direkt indikation om städningen är tillfredsställande (Boyce, Havill, Dumigan, 
Goliewski, Balogun & Rizvani 2009; Egenkontroll 2013). ATP-mätare har används i 
studier med syfte att utvärdera städrutiner och hygienisk standard på sjukhus (Malik, 
Cooper & Griffith 2003; White, Dancer, Robertson & McDonald 2007; Lewis et al. 
2007; Boyce et al. 2009). Resultaten från studierna visar på ett bättre städresultat efter 
användandet av en ATP-mätare än med de visuella metoderna som idag är rådande inom 
sjukvården. 
 

Den prehospitala vårdmiljön 
Den prehospitala vårdmiljön är komplex när det gäller exponering av olika BA. De kan 
finnas som normalflora på huden hos patienter och vårdare, naturligt förekommande i 
mark och vatten eller i annan smuts eller damm från anläggningar som äldreboenden, 
idrottsanläggningar och daghem (Socialstyrelsen 2008). En studie från USA (Alter & 
Merlin 2009) som studerade sambandet med VRI och ambulanssjukvården kunde inte 
påvisa något klart samband. Detta även om studien kunde visa att större delen av de 
patienter som hade vårdats i ambulans oftare drabbades av VRI jämfört med de 
patienter som tog sig själva till akutmottagningen. 
 
Vid akuta tillfällen som hjärt- och lungräddning samt trauman är risken för exponering 
av smitta för vårdarna via blod, luftvägssekret och andra kroppsvätskor ganska självklar 
vilket gör att vårdarna använder sig av skydd (Arbetsmiljöverket 2013). Det är mindre 
självklart att använda förkläde, visir och handskar när en patient inte uppvisar några 
som helst symtom vilket gör att vårdaren i sig innebär en risk för fortsatt kontaminering. 
Detta visar bland annat en studie från New York (Klein, Atas & Collins 2004) där 
ambulanspersonalens förmåga att identifiera patienter med smittsam sjukdom testades. 
Tolv volontärer ställde upp och skulle imitera en smittkoppsinfektion (Bilaga 1). Den 
personal som ingick i studien hade under några månader övat på infektionsspecifika 
scenarion. Det som framkom var att ingen av ambulanspersonalen kunde identifiera 
någon infekterad patient. Detta skulle även gå att jämföra med att diagnostisera 
patienter som är bärare av MRSA, vilka sällan visar på symtom (Smittskyddsinstitutet 
& Socialstyrelsen 2012) 
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Studier som redovisar odlingar på patientnära ytor i ambulansmiljön påvisar oönskad 
tillväxt av BA. En studie som odlat på stetoskopen i ambulanser i New Jersey fann 
positiv tillväxt av MRSA på sexton av femtio stetoskop (Merlin, Wong, Pryor, Rynn, 
Marques-Baptista, Perritt, Stanescu & Fallon 2008). Ytterligare två studier kunde påvisa 
positiv tillväxt av MRSA i ambulanser. Den ena studien (Roline et al. 2007) gjord på 
ambulanser i Washington, fann att av tjugoen ambulanser visade tio på positiv tillväxt. 
Den andra (Noh et al. 2010) utförd på ambulanser i Korea, fann MRSA i förarhytten, 
dock anges inte antalet ambulanser som var positiva. 
 
Gemensamt för studierna gjorda på ambulanser är att majoriteten av odlingarna påvisar 
tillväxt av BA som normalt finns i miljön. Oftast ger dessa BA inga symtom, men om 
normalfloran störs av exempelvis antibiotika, nedsatt immunförsvar eller trauman kan 
de ge upphov till infektioner. Dessutom kan vissa stammar av den normala floran av BA 
ge upphov till smittskyddsklassade sjukdomar (Smittskyddsinstitutet 2013). 
 
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) redovisar en riskklassindelning för olika 
BA. De olika riskklasserna anger förmågan att orsaka infektioner och hur allvarliga 
följderna kan bli. Klasserna är indelade i fyra grupper där klass 1 anses vara BA som 
normalt sett inte anses orsaka infektioner och klass 4 innebär risk för mycket allvarliga 
konsekvenser. De flesta av bakterier som odlades fram i studierna (Roline, Crumpecker 
& Dunn 2007; Merlin et al. 2008; Noh et al. 2010) ovan hamnade i riskklass 2 i AFS 
riskklassbedömning, vilket innebär att infektioner skapade av dessa BA går att 
förebygga. Bakterier i riskklass 2 som kunde påvisas i studierna var Corynebacterium, 
Enterobacter, Enterokocker, Klebsiella, Legionella, Pseudomonas, Stafylokock aureus 
(Bilaga 1) (Arbetsmiljöverkets Författningssamling 2005). 
 
Bristande städrutiner i ambulansen 
Tillväxt av BA i ambulanserna anses bero på bristande kunskap, dels i utföranden av 
städning dels i hanteringen av de olika medel som ska användas för reducering av 
smittan (Nigam & Cutter 2002; Lee et al. 2006; Roline, Crumpecker & Dunn 2007; 
Alves & Bissell 2008). I studien från Baltimore påvisades att BA känsliga för 
rengörings- och desinfektionsmedel fanns kvar även efter städning av ambulansen. 
Detta kunde härledas till inkorrekt hantering av desinfektionsmedlen (Alves & Bissell 
2008). 
 
När det gäller utförandet av städning påvisades det att ambulanspersonal dels förde BA 
vidare från orena ytor till rena, samt att ytor som var orena fortsatte att vara orena efter 
städningen (Nigam & Cutter 2002). Att dra runt BA kan dels bero på att den trasa och 
medel som används är kontaminerade men också att trasan och andelen medel som 
använts är för litet i förhållande till den yta som ska rengöras (Barker, Vipond & 
Bloomfield 2004). Utöver detta hade ambulanspersonalen svårt att redogöra för när de 
sist hade utfört städningen (Lee et al. 2006; Merlin et al. 2008). 
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PROBLEMFORMULERING 
Tidigare studier visar att om vårdare brister i sina vårdhandlingar kan patienten drabbas 
av komplikationer i form av VRI. Vårdaren har då orsakat en vårdskada som ur ett 
vårdvetenskapligt perspektiv innebär ett vårdlidande för patienten. Det är därför 
betydelsefullt att öka medvetenheten hos ambulanspersonal beträffande smittspridning 
och sekundär kontamination. Dessutom är den prehospitala vårdmiljön komplex när det 
gäller exponering av olika mikroorganismer. Odlingar i ambulanser har påvisat oönskad 
tillväxt av flertalet BA, vilket skulle kunna leda till VRI. Det är bevisat att en smitta kan 
föras vidare via en kontaktyta och det finns påvisade brister i följsamhet till gängse 
hygienrutiner. Detta är problematiskt för patientsäkerheten. Därför vill vi undersöka om 
kontaktytor i svensk ambulansmiljö kan utgöra en källa till VRI och därmed bli en risk 
för patienters hälsa. 
 
SYFTE 
Syftet är att undersöka mängden bakteriekolonier på kontaktytor i ambulanser och 
vårdarnas uppfattning av städrutiner och utsatta kontaktytor. 
 
Studiens frågeställningar: 

• Är mängden BA tillräcklig för att kunna föras vidare? 
 

• Vilka av de undersökta kontaktytorna bör beaktas mest vid städning? 
 

• Finns det skillnader i förekomst av BA mellan olika ambulansdistrikt 
(sjukhusområden)? 

 
METOD 

Deskriptiv studie med jämförande design 
Detta är en empirisk studie som är deskriptiv och har en jämförande design (Polit & 
Beck 2012). Mätningar görs av framodlade bakteriekolonier på kontaktytor i 
ambulansmiljö inom Västra Götalandsregionen (VGR). Jämförelse görs mellan två av 
regionens fem ambulansdistrikt. Studien belyser även vårdarnas uppfattning om hygien- 
och städrutiner via ett frågeformulär.  
 
Livsmedelsverkets ramar för renlighet utgör studiens referensram, som tillhandahållits 
via Analys- och konsultlaboratoriet i Borås (Bilaga 2) Tillstånd från berörda 
verksamhetschefer har inhämtats (Bilaga 3). Via rekommendation från mikrobiologen 
på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) användes kontaktplattor innehållande Tryptone, 
Glucos och extrakt av jästagar (TGEA) vd odling. Dessa kontaktplattor hämtades på 
mikrobiologen SÄS där personalen även instruerade i användning av de 5 cm² stora 
plattorna. 
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Forskningsetiska överväganden 

• Informationskravet: Informanterna fick information om studiens syfte och 
utförande och att det var helt frivilligt att ställa upp. De fick via muntlig 
förfrågan avgöra om de ville svara på frågeformuläret (Vetenskapsrådet 2003).  
 

• Samtyckeskravet: I den skriftliga informationen som sänts ut till 
verksamhetscheferna ingick information om de forskningsetiska principerna. 
Det innebär att det är frivillig medverkan och att oavsett tidpunkt eller anledning 
kan verksamheten dra sig ur studien och ångra sin delaktighet utan förklaring. 
Verksamhetscheferna fick även information om syftet med studien, hur 
datainsamlingen skulle gå till och hur insamlat material skyddas 
(Vetenskapsrådet 2003; Helsingforsdeklerationen 2008). 

 
• Konfidentialitetskravet: Konfidentialitetskravet betyder att informanterna inte 

ska kunna identifieras i studien samt att uppgifterna skall förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dessa uppgifter. Inga personuppgifter har 
ingått i studiens datainsamling. Därmed går det inte att härleda några uppgifter 
till en specifik informant. Dessutom var formulären inte tillgängliga för någon 
annan än de som var ansvariga för studien. Odlingarna utfördes enbart på 
materialytor, inte på ambulanspersonalens kläder eller kroppsytor. Därmed 
bedöms risken för kränkning, skada eller utlämnande som marginell. Att ingå i 
studien bedömdes inte innebära någon risk för skada eller obehag 
(Vetenskapsrådet 2003). 

 
• Nyttjandekravet: Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast 

får användas för avsett forskningsändamål. Studiens resultat kommer att 
användas för att öka kunskap och medvetenhet inom studerat område. Det är 
därför en långsiktig vinst som kommer professionella och forskare till nytta 
(Vetenskapsrådet 2003). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterien för ambulanserna var att vårdarna som bemannade aktuell ambulans 
bedömde att ambulansen var klar för nytt uppdrag. Inga exklusionskriterier fanns. Med 
”aktuell ambulans” i denna studie, avses en ambulans som är klar för nytt uppdrag. 
 
Inklusionskriterien för informanterna var att vårdaren bemannade den ambulans som 
inkluderats i provtagningen. Inga exklusionskriterier fanns. 
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Urval 
Studiens urval är två ambulansdistrikt, som här benämns A respektive B. Det är ett 
strategiskt urval med avseende på verksamhetschefernas intresse för forsknings- och 
utvecklingsarbeten, likvärdiga ambulansstationer till storlek och geografiskt avstånd för 
datainsamlarna. Totalt antal bilar samt kontaktytor har efter diskussion med chefen för 
mikrobiologen stannat vid åtta bilar och i varje bil fyra kontaktytor som valts ut efter 
tidigare forskning (Nigam & Cutter 2002; Roline, Crumpecker & Dunn 2007; Alves & 
Bisell 2008; Noh et al. 2010), kostnadsskäl samt egna tankar som uppkom under de 
fältstudiedagar som ingick i utbildningen under hösten 2012. 
 
I distrikt A finns det nio ambulansstationer med totalt 15 ambulanser under vardagar 
dagtid. Den största stationen har tre dygnsbilar och två bilar dagtid, resterande stationer 
har två dygnsbilar eller en dygnsbil alternativt en ambulans dagtid. I detta distrikt 
odlades det i fem ambulanser på två stationer. 
 
I distrikt B finns det fyra ambulansstationer med totalt fyra ambulanser under hela 
dygnet, en bil halvdygn vilket avser kl. 10.00-22.00 och en extrabil dagtid vardagar. I 
detta distrikt odlades det i tre ambulanser på en station. 
 
Informanter 
Studiens informanter var 14 vårdare, som var sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare. 
Informanterna behövde inte ange ålder, kön, arbetstitel och antal år inom verksamheten 
på formuläret. Vi gjorde ingen skillnad på informanternas bakgrund som ålder, kön, 
hudfärg och social bakgrund då detta är en liten studie och det kan då vara lätt att 
härleda till specifik person. 
 
Datainsamling 
Datainsamlingen har genomförts med: 
 

• Odlingar med kontaktplattor  
 

• Frågeformulär till vårdarna angående hygien- och städrutiner 
 

Ett protokoll för odlingarna utarbetades (Bilaga 4) som innehöll data om ingående 
ambulanser. Datainsamlingen utfördes på de fyra kontaktytor i ambulansen; ratten, 
datorskärm, baksida skrivstöd och handtaget på höger sida om patienten. Odlingarna 
genomfördes på förmiddagar i distrikt A och B utan att vårdarna var förvarnade, för att 
uppnå så opåverkade hygien- och städförhållanden som möjligt.  
 
Frågeformuläret (Bilaga 5) utformades utifrån tidigare forskning (Nigam & Cutter 2002; 
Roline, Crumpecker & Dunn 2007; Alves & Bisell 2008; Noh et al. 2010). Formuläret 
delades ut i direkt anslutning till genomförd datainsamling, under en vardag någon gång 
mellan 22 och 29 april 2013 då flest antal ambulanser var i bruk. Under tiden då 
odlingarna togs satt vårdarna i personalrummet och fyllde i frågeformuläret. Möjlighet 
fanns för dem att fråga angående frågeformuläret för att få ett förtydligande. Uppskattad 
tid för odling var fem minuter per bil.  
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Genomförande 
Situationen för datainsamlingen var att de bilar som fanns i garaget när vi kom till 
respektive ambulansstation blev aktuella för odling. Besättningen tillfrågades på 
följande sätt: ”Är bilen klar för att åka till nästa patient?” I samband med detta 
tillfrågades vårdarna även om de ville fylla i frågeformuläret. Datainsamlingen 
genomfördes genom att en utförde odlingarna medan den andra fyllde i 
odlingsprotokollet.  
 
Kontaktplattan trycktes mot den valda kontaktytan under några sekunder. Därefter 
stängdes locket direkt och så snart som möjligt transporterades odlingsplattorna till 
mikrobiologen på SÄS. Odlingarna avlästes efter fem dagar. När odlingsresultatet var 
klart kontaktades vi av mikrobiologerna och vi åkte dit för att hämta det ifyllda 
dokumentet med provsvar. BA är framodlade på plattorna enligt mikrobiologens 
riktlinjer. 
 

Dataanalys 
Odlingar 
Statistikprogrammet SPSS version 20 har använts för att göra de deskriptiva analyserna. 
De variabler som fördes in var ingående ambulanser och de studerade kontaktytorna. De 
gränsvärden som använts skrevs in som en egen variabel efter varje kontaktyta. 
Frekvensanalyser gjordes i syfte att räkna ut procent för godtagbar, med tvekan 
godtagbar och ej godtagbar. Den deskriptiva analysen utfördes för att se minsta och 
högsta resultatet av bakteriekolonier, medelvärde samt standardavvikelse. Det statistiska 
måttet standardavvikelse visar på hur mycket de olika värdena avviker från 
medelvärdet. När värdena ligger samlade nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg, 
medan värden som är långt över och under medelvärdet då blir avvikelse hög (Wahlgren 
2005). Odlingsresultaten har presenterats i form av tabeller för att få en bra struktur och 
god översikt (Polit & Beck 2012). Före varje tabell beskrivs resultatet även med en text. 
I en ambulans fanns inget skrivstöd att tillgå, därav ett bortfall av kontaktytorna. 
 
Livsmedelsverkets ramar för renlighet redovisas som CFU/cm², vilket avser 
koloniformade enheter av bakterier per kvadratcentimeter (Bilaga 2). För att studiens 
resultat ska kunna redovisas på ett överskådligt sätt har Livsmedelsverkets ramar ökats 
upp till skala 5:1, dvs. <5 är godtagbart, 5-15 är med tvekan godtagbart samt >15 är ej 
godtagbart. I texten används begreppen godtagbart, med tvekan godtagbart samt ej 
godtagbart. 
 
Frågeformulär till vårdarna i ambulansen 
Frågeformuläret som var baserat på frågor som använts i tidigare gjorda studier gav svar 
som sammanställdes och sattes i tabell, dels för att få en överskådlig bild och dels för att 
upptäcka eventuella samband med odlingssvaren. Vid sammanställning framkom att 
vårdarna hade svarat på samtliga frågor. I samtliga fall hade de skrivit ja eller nej 
förutom i den sista frågan där det frågades om specifika kontaktytor. Två vårdare fick 
larm i samband med datainsamlingen, vilket gör att studien har två bortfall. 
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RESULTAT 
I studien genomfördes 31 kontaktodlingar i åtta ambulanser och 14 vårdare anställda 
inom ambulanssjukvården besvarade frågeformuläret. Studiens resultat redovisas med: 
 

• CFU intervallvärden på ratt 
 

• CFU intervallvärden på datorskärm 
 

• CFU intervallvärden på skrivstöd 
 

• CFU intervallvärden på handtag höger sida om patient 
 

• Antal bakteriekolonier 
 

• Godkända odlingsresultat 
 

• Vårdarnas uppfattning av städrutiner och utsatta kontaktytor 
 
CFU intervallvärden på ratt 
Samtliga odlingar gjorda på ratten visar att mängden bakteriekolonier är inom 
intervallet för ”ej godtagbar” yta (Tabell 1). Hälften av vårdarna uppfattade att ratten 
var ett av de ställen som utsattes för mest frekvent kontakt (Tabell 2). Flest vårdare med 
denna uppfattning fanns i distrikt A. 
 

Tabell 1. Ratt 
Riktvärde 
CFU/5cm² 

Antal  
bilar  
distrikt A 

Antal  
bilar  
distrikt B 

% 

<5 0 0 0 
5-15 0 0 0 
>15 5 3 100 

   
 

Tabell 2. Vårdarnas uppfattning av ratten som utsatt yta  
Angivit ratten Distrikt A Distrikt B  Totalt 
Ja 5 2 7 
Nej 3 4 7 
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CFU intervallvärden på datorskärm 
Odlingarna på datorskärmen visade att mängden bakteriekolonier i 50 % av fallen var 
tveksamt godtagbara och 25 % var ej godtagbar yta. I distrikt A fanns två datorskärmar 
som ej var godtagbara medan det i distrikt B inte fanns någon som var ej godtagbar 
(Tabell 3). Ingen av vårdarna uppfattade datorskärmen som en yta som utsätts för 
frekvent kontakt med händer. Dock var det en som angav att alla delar till 
övervakningen var utsatta för frekvent kontakt vilket skulle kunna inkludera 
datorskärmen (Tabell 4).  
 

Tabell 3. Datorskärm 
Riktvärde 
CFU/5cm² 

Antal  
bilar  
distrikt A 

Antal  
bilar  
distrikt B 

% 

<5 1 1 25 
5-15 2 2 50 
>15 2 0 25 
 
Tabell 4. Vårdarnas uppfattning av datorskärmen som  
                en utsatt yta  

Angivit 
datorskärm 

Distrikt A Distrikt B  Totalt 

Ja 0 0 0 
Nej 8 6 14 
 

CFU intervallvärden på skrivstöd 
Samtliga odlingar på baksidan av skrivstödet visade att mängden bakteriekolonier 
hamnade inom intervallet ”ej godtagbar yta” i likhet med odlingen på rattarna (Tabell 
5). Ingen av vårdarna uppfattar skrivstödet som en yta som utsetts för frekvent 
handkontakt. I en ambulans fanns inget skrivstöd att tillgå (Tabell 6).  
 
Tabell 5. Skrivstöd 

Riktvärde 
CFU/5cm² 

Antal  
bilar  
distrikt A 

Antal  
bilar  
distrikt B 

% 

<5 0 0 0 
5-15 0 0 0 
>15 
Bortfall 

5 
0 

2 
1 

85,5 
12,5 

 
Tabell 6. Vårdarnas uppfattning av skrivstödet som en  
                utsatt yta 

Angivit skrivstöd Distrikt A Distrikt B  Totalt 

Ja 0 0 0 
Nej 8 6 14 
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CFU intervallvärden på handtag höger sida om patient 
Odlingarna visar att bakteriekolonier befinner sig i intervallet ej godtagbart i fem fall. 
En odling i distrikt A visar på godtagbart resultat (Tabell 7). Frågeformulärsvaren visar 
att fem vårdare uppfattar att handtaget för patienten utsätts för frekvent kontakt. Två 
vårdare har skrivit att patientnära ytor utsätts för frekvent kontakt, vilket kan tolkas som 
att respondenterna i detta även inkluderar handtaget (Tabell 8). 
 
Tabell 7. Handtag höger sida om patient 

Riktvärde 
CFU/5cm² 

Antal  
bilar  
distrikt A 

Antal  
bilar  
distrikt B 

% 

<5 1 0 12,5 
5-15 1 1 25 
>15 3 2 62,5 

 

Tabell 8. Vårdarnas uppfattning av patienthandtag som  
                utsatt yta 

Angivit skrivstöd Distrikt A Distrikt B  Totalt 
Ja 2 3 5 
Nej 6 3 9 
 

Antal bakteriekolonier 
Majoriten av vårdarna uppfattar att båren är den yta som utsätts för mest frekvent 
kontakt, därefter kom ratten och sedan handtag. Den yta som visar på mest 
bakteriekolonier i studien är ratten. Baksidan av skrivstödet som inte nämndes av någon 
av vårdarna visar sig vara den yta om innehöll näst mest BA i genomsnitt (Tabell 9).  
 
Tabell 9. Antal bakteriekolonier 

 N Min 
CFU/cm² 

Max 
CFU/cm² 
 

Medelvärde Std. 
avikelse 

Ratt 8 16 100 69,5 39,80 
Datorskärm 8 2 100 20,1 33,16 
Skrivstöd 7 20 100 48,9 33,55 
Patienthandtag 8 2 50 19,4 14,96 

 
Godkända odlingsresultat 
Endast tre (9,7 %) av studiens 31 odlingar var godkända. Dessa var utförda på två 
datorskärmar och ett patienthandtag. De godkända odlingarna var utförda i olika 
ambulanser. Två av de godkända odlingarna var ifrån distrikt A medan en från distrikt 
B. Det går inte att se någon klar skillnad mellan distrikt A och B efter analyserna av 
odlingssvaren. 
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Vårdarnas uppfattning av städrutiner och utsatta kontaktytor 
Resultatet från fråga ett i frågeformuläret synliggör att det finns ett protokoll för 
storstädning som ska signeras vid utförandet. Endast tre av de 14 vårdarna nämner 
daglig städning efter patient i samma fråga. Det framkom i fråga två att åtta vårdare 
hade fått utbildning i städrutiner. I fråga tre framkom det att alla utom en av vårdarna 
har tagit del av stationens städrutiner.  
 
I fråga fyra framkom att de medel som fanns att tillgå främst var alkoholbaserad 
ytdesinfektion, Virkon® och allrengöring med tensider. Vårdaren hade en klar 
uppfattning av att de visste när respektive medel skulle användas. 
 
I fråga fem nämndes båren som den mest utsatta ytan av tio i formuläret, ratten nämndes 
sju gånger. Av dessa var de fyra vårdare som angav både ratten och båren som utsatta 
ytor. Två angav endast båren medan endast en angav bara ratten. 
 
Den skillnad som går att urskilja förutom det som redan är redovisat är att i distrikt A 
har sex av åtta tagit del av städrutinerna. I distrikt B var det samtliga vårdare som hade 
tagit del av städrutinerna. I fråga ett har fyra av åtta i distrikt A kännedom om när den 
senaste storstädning gjorts, medan i distrikt B var det fem av sex som hade 
kännedomen. 
 
Tabell 10. Sammanställning av frågeformulär till vårdarna.  

Yta som anses
mest utsatt

Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
Bil 1 (A) X X X X Bår

X X X X Bår
Bil 2 (A) X X X X Ratt, bår

X X X X Ratt, bår
Bil 3 (A) *

*
Bil 4 (A) X X X X Bår, handtag, ratt

X X X X Bår, handtag, ratt
Bil 5 (A) X X X X Patientnära ytor, ratt

X X X X Bår, vårdarutrymme
Bil 6 (B) X X X X Bår, handtag, övervakning

X X X X Ratt
Bil 7 (B) X X X X Bår, plana ytor, handtag

X X X X Bår, bårunderrede
Bil 8 (B) X X X X Rakelenhet, ratt

X X X X Handtag
Totalt 9 5 7 7 12 2 13 1

Känner till senaste Fått utbildning i Tagit del av Känner till medel
storstädning städrutiner städrutinerna och anv. områden

 
*Bortfall, vårdarna fyllde inte i formuläret på grund av larm. 
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DISKUSSION 
Diskussion kring kvantitativ metod 
Validitet 
Det är viktigt att ha förståelse för hur en provtagning kan vara avgörande för resultatet 
(Downey, Da Silva, Olson, Filliben & Morrow 2012). Svårigheterna med att odla fram 
BA är att det är dyrt och svårt att jämföra resultaten studier emellan då metoderna är allt 
för varierande (Dancer 2003). Detta visar även svårigheten med att jämföra föreliggande 
resultat med andra studier som också valt att odla på ytor i ambulanser (Nigam & Cutter 
2002; Alves & Bissell 2008; Lee et al 2006; Roline, Crumpecker & Dunn 2007; Merlin 
et al 2008; Noh et al 2010). Majoriteten av studierna har använt sig av koksaltfuktade 
bomullspinnar eller kompresser för insamling av BA från ytor (Roline, Crumpecker & 
Dunn 2007; Alves & Bisell 2008; Noh et al 2010). I föreliggande studie användes 
istället kontaktplattor som direkt trycktes mot den yta som skulle studeras. Även själva 
innehållet i den kontaktplatta som BA odlas fram på skiljer sig åt. Två studier (Nigam & 
Cutter 2002; Noh et al 2010) använde sig av blodagar och en studie (Merlin et al 2008) 
hade mannitol som innehåll. För att få fram specifika BA som MRSA använde sig några 
av studierna (Roline, Crumpecker & Dunn 2007; Merlin et al 2008; Noh et al 2010) 
även av antibiotika i några av odlingarna. Vanlig insamling med provrör kan ge dålig 
återhämtning hos BA och därmed ge väldigt varierande resultat. Återhämtningen för BA 
beror inte enbart på själva insamlingsmetoden utan även på ytans karaktär, typ av BA 
och vilka lösningar som använts. De experimentella förhållandena är dessutom så 
varierande att resultaten inte kan jämföras (Exner et al. 2004; Downey et al. 2012). 
 
Föreliggande studie avsåg att undersöka mängden bakteriekolonier på kontaktytor i 
ambulanser vilket har gått att påvisa med den metod som valts. Kontaktplattorna som 
användes i studien var uttagna efter att chefen för mikrobiologen tagit del av syftet med 
studien. Av kostnadsmässiga skäl gjordes inte någon artbestämning av de bakterier som 
odlades fram. Enligt mikrobiologen som analyserat kontaktplattorna innehöll 
kontaktplattorna de bakteriekolonier som kan antas finnas på en smutsig yta, vilket var 
avsett att mätas. Detta visar på att odlingarna utförts korrekt och de felkällor som skulle 
kunna uppstå vid odling med kontaktplattor har undvikits. Denna studie har likt andra 
studier låtit mikrobiologer ta emot odlingarna som sedan även analyserat 
kontaktplattorna. Studiens validitet har stärkts genom att experter på mikrobiologen har 
fått styra val av instrument och därefter analyserat kontaktplattorna . 
 
Att båren inte ingick i studien kan ses som en svaghet i och med att den nämnts av 
flertalet informanter som en utsatt yta samt ingått i majoriteten av tidigare studier 
(Roline, Crumpecker & Dunn 2007; Alves & Bisell 2008; Noh et al. 2010). 
Exkluderingen av denna kontaktyta berodde på en begränsad tillgång till kontaktplattor. 
Med stöd av tidigare forskning (Roline, Crumpecker & Dunn 2007; Alves & Bisell 
2008; Noh et al. 2010) antas dock att det övergripande resultatet inte skulle ha uppvisat 
renare ambulanser med denna kontaktyta inkluderad.  
 
Möjligen hade resultatet sett annorlunda ut om uppdrag per bil hade ställts i relation till 
förekomst av BA och/eller om ett slumpmässigt urval av ambulanser hade gjorts inom 
regionens fem distrikt.  
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Reliabilitet 
Möjligheten att artbestämma de bakterier som odlades fram på kontaktplattorna fanns, 
men på grund av höga kostnader gick det inte att utföra. Via mikrobiologen som utfört 
analysen, bekräftades att metoden utförts mycket väl. Det betyder att utförandet av 
odlingarna har gjorts på plattor som inte har kontaminerats utan enbart innehållit prov 
från avsedda kontaktytor, vilket understryker att studien har uppnått god reliabilitet.  
 
För att ytterligare påvisa metodens pålitlighet redovisas här hur studiens referensvärden 
tagits fram. Kontakt togs med Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och 
Arbetsmiljöverket för att få fram gränsvärden och riktvärden för bakterier på ytor inom 
sjukvården. Svensk förening för Vårdhygiens rapport (2012) refererar till en utgåva 
framtagen av Swedish standards institut (SIS). Utgåvan går dock inte att få tag på som 
privatperson. Mail- och telefonkontakt med ansvarig för ambulansverksamheter inom 
SIS har tagits, men hänvisning har gjorts till myndigheterna som nämns ovan. Det har 
varit ytterst svårt att få fram ett gränsvärde för godtagbar mängd av BA på ytor i 
ambulanser och inom sjukvården överlag. Det visar sig att det inte finns några värden 
att utgå ifrån. Efter efterforskningar togs kontakt med analys- och konsultlaboratoriet i 
Borås som via mail skickat sina riktvärden och som bygger på Livsmedelsverkets ramar 
för renlighet. En sista kontakt togs med Socialstyrelsen som via mail kunde styrka 
användandet av Livsmedelsverkets ramar. Därmed stod valet kvar att använda dessa 
värden som riktvärden. 
 
När det gäller ytor och anläggningar som går under Livsmedelsverkets kontroller finns 
en nolltolerans när det gäller vissa BA (Downey et al. 2012). För de ytor som kommer i 
kontakt med mat finns standardmetoder framtagna för att värdera städningen. Detta 
skulle kunna gälla för ytor inom sjukvården som kommer i kontakt med händer och 
patienter (Dancer 2003). Fynd på oönskade BA samt en koncentration på > 5 
kolonier/cm² på en kontaktyta kan gälla som indikation på risk för infektion och om 
städrutinerna är tillräckliga. Utifrån dessa förutsättningar anses valet av de gränsvärden 
som använts i studien rimliga, vilket stärker studiens tillförlitlighet. 
 

Generaliserbarhet 
I liknande studier ingick det som mest 21 ambulanser (Roline, Crumpecker & Dunn 
2007) och som minst fyra (Alves & Bisell 2008). Detta gör att föreliggande studie med 
åtta ambulanser hamnar i paritet med tidigare forskning avseende antal inkluderade 
ambulanser. Generaliserbarheten måste dock även ses i relation till andel inkluderade 
ambulanser samt urvalsmetod. I distrikt A odlades det i fem ambulanser av totalt 15 
som fanns inom distriktet vilket gör att en tredjedel av ambulanserna i inkluderades. Av 
de nio ambulansstationerna i distriktet ingick två i studien. I distrikt B odlades det i tre 
ambulanser av totalt sex. Hälften av ambulanserna ingick därmed i studien. En av fyra 
stationer ingick i studien. Sammantaget ingick åtta ambulanser av totalt möjliga 21 
ambulanser i studien. Utifrån andelen inkluderade ambulanser och att stationerna för 
bilarna som ingick i studien har samma städrutiner, bedöms resultatet som giltigt för de 
undersökta distrikten och generaliserbart till de båda organisationerna.  
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Framkommet resultat är inte generaliserbart till ambulanser inom andra regioner och 
stationer i Sverige då endast två distrikt inom en region är undersökta. Urvalet togs fram 
under diskussion med chefen för mikrobiologen (SÄS) och stannade vid åtta 
ambulanser och fyra kontaktytor per ambulans. Studiens urval är därför litet och det är 
svårt att dra allt för långtgående slutsatser avseende resultatets generaliserbarhet. 
Resultatet påvisar dock hur renligheten är i de specifika ambulanserna och hälsorisken 
det medför för patienten.  

 
Av de åtta ambulanserna i två distrikt som inkluderats ses ingen klar skillnad, vilket gör 
att det skulle kunna finnas en möjlighet till generalisering av resultatet (Henricson & 
Wallengren 2012). I studien ingår stationer i småstäder och småsamhällen, det gör att 
stationer som finns i storstäder inte är representerade. Resultatet hade kunnat se 
annorlunda ut om stationer i storstäder hade ingått i studien då ambulanser i storstäder 
ofta har fler uppdrag per dygn. En hypotes är att städning av ambulans påverkas av när 
nästa uppdrag larmas ut, dvs. är beroende av vilken tid som finns för att utföra städning. 
Skulle hypotesen bekräftas kan det antas att renligheten i storstädernas ambulanser 
åtminstone inte är bättre än i ambulanser med lägre beläggningstid.  
 

Diskussion kring frågeformulär 
Svarsfrekvensen på frågeformulären var god vilket kan bero på att de delades ut 
personligen samt samlades in direkt efter att informanterna var klara. Författarna av 
studien fanns hela tiden i närheten då informanterna fyllde i frågeformulären. Detta 
gjorde att informanterna kunde fråga direkt om de inte förstod en fråga vilket också 
bedöms ha ökat svarsfrekvensen. Den höga svarsfrekvensen bedöms ha stärkt studiens 
giltighet. 
 
Frågorna var utformade efter vad forskare i andra studier frågat sina informanter och 
bedömt som relevanta frågor (Nigam & Cutter 2002; Roline, Crumpecker & Dunn 2007; 
Alves & Bisell 2008; Noh et al. 2010). Det Svaren på frågorna hade kunnat stödja 
hypoteser som att utebliven utbildning samt okunskap om städning gör att ambulansen 
blir smutsig. Det går dock inte att konkret härleda svaren från frågeformulären till 
odlingsresultaten. Detta skulle kunna bero på fel frågor, att de var felställda samt 
informanternas egen uppfattning av dem, vilket eventuellt hade kunnat undvikas om 
frågeformuläret hade provats i en kontrollgrupp tidigare. Detta gjordes inte på grund av 
resursbrist och att huvudsyftet med studien inte var att beskriva vårdarnas uppfattningar 
utan enbart för att eventuellt kunna öka förståelsen av resultatet från provtagningarna. 
Ingen av informanterna upplevde frågorna som komplicerade och det var svar på varje 
fråga.  
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Informanter 
I tidigare studier där man har utfört odlingar i ambulanser, efterfrågat städrutiner och tid 
för senaste städning har man valt att inte inkludera ålder, kön, yrkeserfarenhet och 
kompetens hos ambulanspersonalen som ansvarar för städningen (Nigam & Cutter 
2003; Roline, Crumpecker & Dunn 2007; Alves & Bisell 2008; Noh et al. 2010). Redan 
tidigt i föreliggande studie bedömdes det inte som intressant att koppla ålder, kön, 
yrkeserfarenhet och kompetens hos informanterna till odlingsresultatet. Detta för att 
studien skulle inkludera allt för få informanter och därmed göra det svårt att dra 
slutsatser utifrån dessa variabler. Om studien hade kunnat inkludera ett större antal 
informanter hade det dock varit av intresse att följa dessa variabler. I studien 
inkluderades 16 informanter och om kön, ålder, yrkeserfarenhet och kompetens hade 
inkluderats hade eventuellt andra slutsatser kunnat dras men då hade den öppna frågan 
”Är bilen klar att åka till nästa patient?” fått inkludera frågan om vem som hade städat 
bilen senast. Det hade kanske gjort att någon inte hade velat medverka i studien då en 
negativ upplevelse av att bli kontrollerad hos informanterna kunnat uppstå.  

 

Resultatdiskussion 
Studiens resultat påvisar att majoriteten av de kontaktytor som odlats inte var 
godtagbart rena. Detta överensstämmer med studierna utförda av Nigam och Cutter 
(2002), Alves och Bisell (2008) samt Noh et al. (2010) där majoriteten av utvalda 
kontaktytor var orena. Detta medför ökad risk för överföring av BA som kan orsaka 
ohälsa hos både patient och vårdare. Smutsigaste ytan visar sig vara ratt och skrivstöd, 
som inte var godtagbart rena i någon av ambulanserna. Den dag odlingarna utfördes 
angav 12 av 14 vårdare att de tagit del av städrutinerna. Studiens resultat visar även att 
endast hälften av vårdarna har genomgått utbildning inom städrutiner via verksamheten. 
Angående vårdarnas kunskap om städning går det att jämföra med tidigare studier där 
utbildning och rutiner fanns men inte efterföljdes (Nigam & Cutter 2002; Alves & 
Bisell 2008; Noh et al. 2010). I dessa studier framkom att ratten och handtagen på båren 
var mest kontaminerade med BA, men även att medicinskteknisk utrustning till stor del 
var kontaminerad. 
 
 
Kontaktytor 
Studien visar att de kontaktytor i ambulansen som är patientnära och/eller utsätts för 
frekvent handkontakt är orena, vilket tidigare har redovisats i studier av Nigam och 
Cutter (2002), Roline, Crumpecker och Dunn (2007), Alves och Bisell (2008) samt Noh 
et al. (2010). Mängden BA som har påvisats är tillräckligt hög för att kunna föras vidare 
och ge patienten ett vårdlidande. Både ratt och handtag vid patient är ytor som nämns av 
flertalet av vårdarna. Baksida av skrivstöd och datorskärm valdes ut som möjliga orena 
kontaktytor efter egna observationer  under fältstudierna eftersom detta var en yta som 
utsattes för frekvent kontakt med händer, både med och utan handskar. Därför ansågs 
det att det skulle vara en kontaktyta som härbärgerade hög tillväxt av BA. Ingen av 
vårdarna omnämnde dock skrivstödet som en oren yta. En vårdare nämnde all 
övervakning vilket bör kunna innefatta datorskärmen. 
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Av de kontaktytor som valdes utifrån tidigare studier (Nigam & Cutter 2002; Roline, 
Crumpecker & Dunn 2007; Alves & Bisell 2008; Noh et al. 2010) som ratt och handtag 
vid patient visar resultatet på otillfredsställande tillväxt av BA. Att datorskärm visar på 
något mindre tillväxt av BA skulle kunna bero på ytans material (Downey et al. 2012). 
Det något lägre resultatet av tillväxt på datorskärm kan även bero på att det oftast endast 
är fingret som är i kontakt med den kontaktytan jämfört med ratt, baksidan på skrivstöd 
och handtag som har kontakt med hela handen. Den orena datorskärmen visar dock att 
arean har betydelse för överföring av BA. I studier (Cozad & Jones 2003; Exner et al 
2004; Rutala & Weber 2004; Kramer et al. 2006) som har odlat på ytor och diskuterat 
dess funktion som reservoar för BA nämns frekvensen som en betydande faktor för 
tillväxten, något som kan vara fallet med datorskärmen som används vid varje uppdrag.  
 

Städning 
Studiens frågeformulär samt odlingssvar antyder att verksamheternas städrutiner 
sviktar. Trots att hälften av vårdarna hade genomgått städutbildning var övervägande 
andel ytor orena beroende på otillfredsställande städning. Vid den muntligafrågan ”Är 
bilen klar att åka till nästa patient?” blev svaret ”ja” från samtliga besättningar. Dock 
uttryckte många vårdare muntligt att de borde ha städat bilen mer utförligt innan 
odlingen skulle utföras, vilket skulle kunna förklaras med att städningen inte uppfattas 
som viktig. Genom at försumma en vårdhandling som städning kan patienten drabbas av 
VRI vilket kan leda till ett onödigt vårdlidande. Genom att beakta vad BA kan innebära 
för en patient kan vårdaren påverka den sekundära överföringen med hjälp av städning 
och därmed förhindra ett vårdlidande (Arman et al. 2004; Nordman, Santivara & 
Eriksson 2007; Dahlberg, Todres & Galvin 2008; Berglund et al. 2012). 
 
Denna studie visar att ratt och handtag för patient uppfattas som en yta som utsätts för 
frekvent kontakt. Dessa ytor visade sig vara icke godtagbara. Att vårdarna inte städade 
de ytorna kan bero på att de föreföll rena. När odlingen utfördes var ytorna för ögat 
synligt rena och vårdarna bedömde bilen som färdig för avgång till nästa patient. Enligt 
de myndigheter som ambulansverksamheterna ska utgå ifrån när det gäller att utforma 
städrutiner bör dock städning av ytan utföras så tidigt som möjligt och när den har 
kontaminerats med BA, inte enbart när ytan är visuellt oren (AFS 2005; Socialstyrelsen 
2008).  
 
Att studien visar på orena kontaktytor kan bero på att städning som vårdhandling 
prioriteras bort av informanterna i studien. Förklaringar till varför en vårdare väljer att 
prioritera bort en vårdhandling kan dels bero på hög arbetsbelastning eller negativa 
upplevelser av vårdandet. Denna studie kan dock inte påvisa att de stationer eller 
informanter som inkluderats utsatts för hög arbetsbelastning eller lidit av negativa 
upplevelser eftersom frågan inte fanns med i frågeställningen. Men fenomenet finns 
beskrivet och bevisat hos andra. Två oberoende studier (White, Dancer, Robertson & 
McDonald 2007; Murphy 2002) med syfte att beskriva effekten på sjukhus med hög 
arbetsbelastning visade på hur städningen nedprioriterades av vårdare. Studierna visade 
att när ett sjukhus drabbas av hög arbetsbelastning så som stress, hög sjukfrånvaro och 
reducerade städbudgetar valdes oftast städningen bort.  
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I Whites et.al (2007) studie visades det sig just genom höga BA värden på odlade ytor 
på en vårdavdelning. Hög arbetsbelastning skapar inte bara ett vårdrum där vårdaren 
blir tvungen att prioritera bort vårdhandlingar utan skapar även negativa upplevelser av 
vårdandet (Murphy 2002). Dessa negativa upplevelser i sig kan göra att vårdaren 
undviker att utföra vissa vårdhandlingar. Dahlberg och Segersten (2010) skriver hur 
viktigt det är för en vårdare att uppleva vårdandet som något positivt. Gör inte vårdaren 
detta kan det utmynna i att vårdhandlingar undviks och därmed att existensen av god 
vård uteblir. Möjligtvis skulle Whites et.al (2007) och Murphys (2002) studier samt 
Dahlberg & Segerstens (2010) beskrivning visa på att det är brist på motivation hos 
informanterna till att hålla ambulanserna rena som gör att odlingarna kunde visa på oren 
ytor.   
 
I föreliggande studie var det sju av 14 vårdare som angav att de aldrig fått någon 
städutbildning av verksamheten. Men det var 12 av 14 som tagit del av de städrutiner 
som fanns. Det kan vara så att verksamhetens utbildning av personal inte utförs som 
rekommenderats av Arbetsmiljöverket (2005). Det är en verksamhets skyldighet att se 
till att behörig personal får relevant utbildning i förebyggande syfte att begränsa 
smittspridning samt skydda vårdarna för skadlig exponering av BA (AFS 2005). Själva 
tillgängligheten av städrutiner visar sig dock vara enligt rekommendationer (AFS 2005; 
Socialstyrelsen 2006; Socialstyrelsen 2007). Författarna har tagit del av städrutiner från 
ett av de ambulansdistrikten som ingått i studien. Dessa var reviderade år 2011. Trots 
rutinerna visar föreliggande studie på nedslående resultat. Detta skulle kunna förklaras 
av att rutinerna vilar på inaktuella källor. Den främsta metoden som idag används för att 
bedöma om en yta är ren eller smutsig är med så kallad visuell metod (Dancer 2003; 
Lewis et al 2007; Boyce, Havill, Dumigan, Golebiewski, Balogun & Rizvani 2009). 
Ytan ska se estetiskt ren ut och vara synligt fri från smuts. Detta står även i de 
städrutiner författarna fått ta del av från ett av de utvalda ambulansdistrikten. Studier 
kan idag visa att en yta som städats och med visuell metod bedömts som hundra procent 
ren visat på motsatsen när den bedömts via odling (Dancer 2003; Malik et al 2003; 
Lewis et al. 2007; Boyce et al. 2009). Om det ser rent ut utförs antagligen inte städning i 
tid då det är omöjligt att med blotta ögat avgöra om ytan är kontaminerad med BA. 
 
Det har även visat sig i studier av hygieniska standarder på sjukhus att de städrutiner 
samt medel som används vilar på allt för gamla riktlinjer (Murphy 2002; Dancer 2003; 
Malik, Cooper & Griffith 2003; Lewis et al. 2007; Dettenkofer & Spencer 2007; Sattar 
2010; Downey et al. 2012; Boyce et al. 2012). Då utbildning och reviderade städrutiner 
sätts i samband blir städningens resultat avsevärt bättre, vilket stärks av studier som 
påvisar effekten av reviderade rutiner kombinerat med utbildning (Murphy 2002; Malik 
et al 2003; Boyce et al. 2009).  
 
Föreliggande resultat skulle även kunna förklaras av låg följsamhet till basala 
hygienrutiner, vilket den svenska studie som nyligen publicerats visar  och där endast 3 
% följde rutinerna fullt ut (Emanuelsson, Karlsson, Castrén & Lindström 2012). 
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Konsekvenser 
Resultatet visar att ambulansen är en miljö med en inte godtagbar tillväxt av BA. Att 
ambulansen är en oren miljö beror på att vårdaren försummar städningen. Detta leder till 
att patienter blir smittade av BA och drabbas av VRI och därmed ett onödigt 
vårdlidande. Det är därför av stor vikt att vårdaren vet att denne kan påverka 
överföringen av BA med hjälp av städning. Murphy (2002) betonar att vårdaren bör se 
städning som vilken vårdhandling som helst. Hade all ambulanspersonal sett städning 
som vilken vårdhandling som helst hade troligen inte ambulansen varit lika oren. 
 
SLUTSATS 
Ambulanserna i de undersökta ambulansdistrikten utgör en oren vårdmiljö med 
tillräckliga mängder BA för att innebära risk för VRI. Detta kan medföra ohälsa för 
patienter och vårdare. Ambulanssjukvården behöver därför se över sina städrutiner för 
att inte orsaka ett onödigt vårdlidande. Speciellt ratten är en yta som ska beaktas vid 
städning för att minska smittorisken. Vårdarna uppfattar att ratten är speciellt 
kontaminerad och ändå vidtas inga städåtgärder.  
 
KLINISKA IMPLIKATIONER 
Föreliggande resultat har gett underlag till följande kliniska implikationer:  
 

• Likställ städning av ambulans med kontroll av medicinteknisk utrustning som 
till exempel defibrillator och syrgastuber. 

 
• Inför kontinuerlig städning efter varje utfört uppdrag. 

 
• Utöka utbildning i städ- och hygienföreskrifter för att kunna öka medvetenheten 

om dess påverkan på patienternas hälsa. 
 
FRAMTIDA FORSKNING 
För att öka evidensen för hur orena ambulanser utgör en risk för patientens hälsa krävs 
dels större enkätstudier som inkluderar fler informanter, studier som innefattar fler antal 
ambulansdistrikt och dels studier som mäter halten av bakteriekolonier på ett effektivt 
sätt. I en sådan studie kan även djupintervjuer vara av stort intresse. Framtida forskning 
inom ambulanssjukvården borde designas med ATP-mätare (adeno triphophate 
bioluminescene) på olika stationer alternativt distrikt för att undersöka om städresultatet 
visar på förbättrad renlighet. Att kunna artbestämma bakterier är av intresse då även det 
säger hur ren en yta är samt att bakterier som t.ex. MRSA är högaktuellt när det kommer 
till samband med VRI. 
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Bilaga 1. Definitioner och förklaringar 
 
Basala hygienrutiner Klädpolicy för all hälso – och sjukvårds 

personal. Detta innebär bland annat att i 
arbete med patienter bära kortärmat, inga 
ringar eller smycken på händer samt 
desinfektion av händer före och efter 
patientkontakt. Skyddsutrustning som 
handskar, förkläde och visir ska bäras vid risk 
för kontakt eller stänk av kroppsvätskor (AFS 
2005; SOSFS 2008; SMI 2012). 

Clostridium Difficile Ofta en orsaka till svår diarré vid användning 
av antibiotika. En sporbildande bakterier. 
Sporerna kan överleva under lång tid och 
därmed lätt spridas över till andra. Ökad 
resistens har påvisats utanför Sverige med 
aggressivare symtom (SMI 2012). 

Corynebacterium Kan leda till difteri som obehandlad kan leda 
till döden. Idag mycket sällsynt, dock 
diagnostiserades ett flyktingbarn med 
svalgdifteri år 2011. Bärarskap kan vara 
symtomfritt, sprids mest inom vän – 
familjekretsar genom exempelvis saliv på 
glas och flaskor. Förebyggs genom 
vaccination (SMI 2012). 

Desinfektion Sker oftast med kemiska ämnen såsom 
alkoholer, oxiadtionsmedel och aldehyder. 
Vissa av dessa ämnen innehåller 
antibakteriella ämnen. Ska reducera nivån av 
biologisk agens så att smittöverföring 
förebyggs (SOSFS 2008; SFV 2012). 

Enterobacter Tarmbakterie som finns normalt i människans 
tarmar. Kan ge urinvägsinfektioner och 
sårinfektioner. Störst risk för infektion har 
patienter med nedsatt immunförsvar och äldre  

Enterokocker Tarmbakterie som kan kolonisera sår. Vanlig 
orsaka till sepsis. Naturligt resistenta för en 
rad olika antibiotikum. VRE är en förkortning 
på de bakterier som är resistenta mot det 
antibiotikumet Vancomycin som används ofta 
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på intensivvårdsavdelningar. Bärarskap kan 
ske i månader och utan symtom. Sprids lätt 
över från en infekterad patient till en annan 
(SMI 2012). 

Klebsiella Kan finnas i kroppens normalflora i luftvägar 
och mag – tarmkanal. Kan ge 
lunginflammation, urinvägsinfektion och 
sepsis (SMI 2012). 

Meicillinresistenta stafylokocker (MRSA) Har under lång tid varit ett stort vårdrelaterat 
problem och påvisas nu även allt mer vid 
infektioner ute i samhället. Resistenta mot de 
flesta antibiotikum. Bristande vårdhygienen 
anses vara största orsak till dess spridning. 
Finns som normalflora på de flesta sjukhus i 
Europa, dock inte i Sverige men syns öka 
framförallt ute på äldreboenden. Kan 
övervintra i hudens talgkörtlar (SMI 2012). 

Pseudomonas Skapar infektioner främst hos patienter med 
nedsatt immunförsvar. Vanligt 
förekommande i vatten och mark. Kan även 
finnas i tarmkanalen hos djur och människa. 
Förknippas med diarrésjukdom och 
sårinfektioner. Växer bra vid låga 
temperaturer. Kan ingå i hudfloran hos friska 
människor och i sjukhusmiljöer (SMI 2012). 

Rengöring Innebär att ytor mekaniskt bearbetas för att 
minska föroreningar som smuts, damm och 
mikroorganismer. Efter rengöring ska ytan se 
estetiskt och synligt ren ut. Utförs med trasa, 
moppgarn, sopkvast, högtryckstvätt med eller 
utan rengöringsmedel som tensider och vatten 
(SOSFS 2008; SFV 2012). 

Smittkoppsinfektion Via aggressiva vaccinationsprogram ansåg 
World Health Organisation år 1980 bakterien 
vara utrotad. Har kunnat spridas från och till 
patienter som legat på olika våningar. Ses 
som ett alternativ vid biologisk krigsföring 
(SMI 2012). 

Stafylokock aureus Vanligaste omgivningsbakterien. Bärarskap 
vanligt hos vårdpersonal. Risk för bärarskap 
ökar om huden är trasig vid exempelvis 
eksem, sprickor och sår. Förekommer främst 
vid svårbehandlade infektioner efter 
operation men inopererat material. Kan bli 
resistent, se MRSA (SMI 2012). 
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Legionella Växer till i stillastående vatten, vanlig i 
vattenledningar. Smittar via inandning av 
förorenat vatten i aerosolform. Infektion av 
legionella är anmälspliktig och 
smittspårningsskyldig (SMI 2012). 

 

Socialstyrelsen (SOSFS) (2008), Svensk Förening För Vårdhygien (SFV) (2012) och 
Smittskyddsinstitutet (SMI) (2012). 
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Bilaga 2. Livsmedelsverkets ramar för renlighet 
 

Exempel på mikrobiologiska riktvärden för tryckplattsundersökningar med TGEA är, 
enligt före detta SLVFS 1998:10; 

Godtagbar   <1 CFU/cm2 
Med tvekan godtagbar       1-3 CFU/cm2 
Ej godtagbar                       >3 CFU/cm2     

CFU = Colony Forming Unit = koloniformande enhet(er) 

(Källa: Görgen Samuelsson, Analys och konsultlaboratorier Borås, mailsvar 13-04-03). 

 

Dessa riktvärden stärks även av Socialstyrselsen: 

Det finns inte några rekommendationer om gränsvärden för vårdlokaler i Sverige. 
Livsmedelsverkets riktvärden kan användas för att presentera resultatet. 

(Källa: Inger Reisenfeld-Örn, medicinalråd Socialstyrelsen, enheten för hälsoskydd och 
smittskydd, mailsvar 13-05-23). 
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Bilaga 3. Verksamhetschefens godkännande av datainsamling                                  
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna 
utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 15 hp.  

 
Syftet med examensarbetet är att göra en riskbedömning med fokus på 
patientsäkerheten, genom att identifiera ytor som skulle kunna medföra en risk för 
smittspridning orsakat av mikrobiologisk agens. Vilket i sin tur kan medför en risk 
för att patienten utsätts för ett onödigt vårdlidande. 
 
Tidigare forskning har påvisat att ytor i ambulansen har haft tillräckligt höga 
nivåer av mikrobiologisk agens för att kunna fungera som en smittväg. Oftast har 
det visat sig vara okunskap i utförandet av städrutiner och problem med 
tillgängligheten på desinfektions och rengöringsmedel. Det finns internationella 
studier inom området dock inga svenska studier utförda inom ambulanssjukvård. 
 
Datainsamlingen kommer att utföras som kontaktodlingar på fyra olika ytor i fyra 
ambulanser. Odlingarna utförs när ambulansen finns på stationen, alltså före nytt 
uppdrag. Samtidigt önskar vi att personalen i respektive bil fyller i ett 
frågeformulär angående gällande städrutiner. Insamling av data kommer att ske 
under en dag i april/maj 2013. Vi önskar odla på stationer XXX & XXX 
 
Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet. Vid publicering kommer det 
analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och kan när 
som helst avbrytas utan förklaring.  
Hälsningar  
Linda Johnsson  Karin Olsson 
E-post: lindis123@hotmail.com E-post: s123787@.student.hb.se 
Tfn: 0708-860822                     Tfn: 0735-539155 
Handledare: Gabriella Norberg, doktorand och adjunkt, Institutionen för vårdvetenskap, 
Högskolan i Borås. E-post gabriella.norberg@hb.se 
Birgitta Wireklint Sundström, universitetslektor, Institutionen för vårdvetenskap, 
Högskolan i Borås. E-post: birgitta.wireklint.sundstrom@hb.se  
 
   /   2013 
_______________________________ 
Verksamhetschef 
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Bilaga 4. Odlingsprotokoll 
 

Bil Ratt-R Datorskärm-D Baksida 
skrivstöd-B 

Handtag 
höger sida av 
patient-H 

A1  
 

   

A2  
 

   

A3  
 

   

A4  
 

   

A5  
 

   

 

Bil  Ratt-R Datorskärm-D Baksida 
skrivstöd-B 

Handtag 
höger sida av 
patient-H 

B1  
 

   

B2  
 

   

B3  
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Bilaga 5. Frågeformulär 
 

Vi är två studenter som skriver magisteruppsats och vi kommer att odla på 
utvalda ställen i denna ambulans, vi önskar att Ni vill svara på dessa frågor. 

1. Finns något protokoll för detta fordon om när städning gjorts och när gjordes 
senaste storstädning respektive dagliga städning? 

 

 

 

2. Har du någon gång via verksamheten fått utbildning i städrutiner av ytor i 
ambulansen? 

 

3. När senast tog du del av de städrutiner som finns på din station?  

 

4. Vilka medel för städning finns att tillgå och vet du när du ska använda vad? 

 

 

 

5. Vilken yta i ambulansen anser du utsätts för mest frekvent kontakt? 

 

 

Tack för Er tid! 
Linda Johnsson och Karin Olsson 
Specialistutbildningen i Ambulans, Högskolan i Borås 
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