
EXAMENSARBETE  -  KANDIDATNIVÅ 
 

 I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD 
VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2008:100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patienters komfort under ambulanstransport 
En interventionstudie 

 
 
 
 

Anna Backlund 
Magnus Hagiwara 

  
 

 
 
 
 

 



 
Uppsatsens titel:  

Patienter komfort under ambulanstransport 
En interventions studie 

Författare: Anna Backlund, Magnus Hagiwara 
 

Ämne: Vårdvetenskap  
 

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 
 

Kurs: Fristående kurs 
 

Handledare:  Björn-Ove Suserud 
 

Examinator:  Anders Jonsson 
  
 
Sammanfattning    
Patientens liggkomfort under ambulanstransport är en viktig faktor i omvårdnaden i 
ambulanssjukvård. Vi tror att en ökad komfort kan minska patientens lidande. Det är 
flera faktorer som påverkar komforten i en ambulans, hur fordonet framförs, hur 
vårdaren agerar, patientens tillstånd mm. När det kommer till liggkomforten är 
personalen begränsad av det material som finns att tillgå. I syfte att förbättra komforten 
har vi haft möjlighet att prova en säck, att transportera patienter i och jämföra den med 
det gamla sättet, med lakan och filtar. Kan ett nytt sätt att bädda ner patienten kunna 
förbättra komforten under ambulanstransport? 
 
Studiens syfte var att undersöka patienters upplevelse vid användandet av två olika 
metoder för bäddning på ambulansbåren.  
 
Studien är kvantitativ randomiserad interventionsstudie för att jämföra patientens 
upplevda komfort vid två olika bäddmetoder. Datainsamlingen har bestått av enkäter där 
patienter besvarat frågor angående den upplevda komforten under ambulanstransport. 
Patienterna fick besvara sex påstående angående komfort, temperatur, trygghet och 
integritet. Enkäten besvarades av 94 patienter. Hälften av dessa har transporterats med 
lakan och filtar och resten med patientsäckar. 
 
Studien visar att vid samtliga påstående har patienterna i patientsäcksgruppen varit mer 
positiva, men skillnaderna har inte varit signifikanta. 
 
Denna studie omfattar ett relativt litet antal patienter, ett större material behövs för att  
generalisera eventuella skillnader mellan grupperna.  Resultaten pekar ändå på att 
patienterna som transporterades i patientsäcken upplevde en större komfort.. 
  
Nyckelord: Komfort, ambulanstransport, patientsäck, filtar. hypotermia, prehospital, 
Comfort, rescuebag, blanketts. 
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INLEDNING 

Vi är två ambulanssjuksköterskor som arbetar på en ambulansstation i Västsverige. 
Utvecklingen inom ambulanssjukvården har nått långt inom många områden de senaste 
20 åren. Den tekniska och medicinska utrustning har utvecklats, men framförallt har 
både den medicinska kompetensen och omvårdnadskompetensen bland 
ambulanssjukvårdens  personal ökat.  Detta har medfört att patienterna nu kan erbjudas 
en allt mer avancerad vård redan i hemmet, på skadeplats och under transport till 
sjukhus.  
 
Vi arbetar på en liten station med endast 8 anställda och en ambulans tjänstgörande hela 
dygnet. Våra uppdrag består av akuta och icke akuta transporter. 
Våra patienter transporteras i 20 minuter upptill en timme. De långa transporttiderna gör 
att patientens liggkomfort är viktig under transporterna. 
 
Det som används vid bäddning av ambulansbåren är samma typ av filtar och lakan som 
används inne på sjukhus. Båren bäddas med en syntetfilt i botten och ett lakan över. 
Kanterna viks över patienten och ytterligare en syntetfilt läggs på. Det är svårt att få 
filtarna att täcka fötter och de kan blåsa iväg vid dåligt väder. Filtarna är tunna och 
släpper igenom kyla och skyddar ej heller mot väta. Vi tycker att det borde ske en 
utveckling på detta område och valde att genomföra en studie med en så kallad 
”Rescuebag”. I studien vill vi undersöka om patienterna upplever skillnad i komfort när 
de transporteras i ”Rescuebag” eller med , det traditionella bäddsetet. ”Rescuebag är en 
säck i ett vatten och vindtätt material.  
 
BAKGRUND 
 
Som sjuksköterska i den prehospitala sjukvården sker mötet med patienten i ett annat 
vårdrum än vid arbete inne på sjukhus. Patienterna ambulanspersonalen möter är akut 
sjuka och mötet sker i hemmiljö eller på skadeplats. 
 
Ett av vårdandets grundmotiv är att vilja den andre personen väl. Som personal visar vi 
patienten respekt och ödmjukhet (Dahlberg, Segersten, Nyström., Suserud,  Fagerberg,  
2003). Vårdare i den prehospitala vården måste vara flexibla och kunna hantera såväl 
medicinsk kunskap som vårdvetenskap. Oftast är det korta möten med patienten i olika 
miljöer. Att kunna vara lyhörd för både patientens uttalade och icke uttalade behov är en 
egenskap som ambulanssjuksköterskan måste inneha. Patienten möts utifrån sina 
individuella behov. Att ha en genomgående dialog med patienten och förklara hur 
undersökningar går till och tala lugnande har stor betydelse. Att bekräfta vårdlidandet 
som patienten upplever trots att det inte finns några avvikande mätvärden är också av 
betydelse ur ett livsvärldsperspektiv. Ambulanssjuksköterskor arbetar med ett öppet och 
närvarande förhållningssätt och på det viset möts vårdaren och patienten i en gemensam 
värld och detta i sin tur kan medföra att en akut sjukdomssituation mer eller mindre 
löses. 
Med hjälp av detta och att vårdaren försöker skapa en relation och inge trygghet till 
patienten, skapas det förutsättningar till att ett optimalt vårdförlopp (Dahlberg, m fl, 
2003). 
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 I den prehospitala sjukvården utförs vården många gånger i svåra miljöer. 
Ambulanspersonalen måste själva skapa ett vårdrum med patienten i fokus. Placering av 
utrustning och bår är viktiga delar i etablerandet av vårdrummet. (Wireklint/Sundström 
2005). Vårdarna måste ha patientens komfort i åtanke vid skapandet av vårdrummet. 
Vårdrummet i ambulansen är inte helt optimalt. Patienten ligger på en bår som kan 
justeras i knäled och det finns möjlighet till att höja huvudända och fotända, men båren 
är både smal och hård. Vissa patienter utrycker att de upplever båren obekväm. Trots 
vårdarens insatser att skapa en bekväm och komfortabel transport in till sjukhuset, 
upplevs det inte alltid bra för patienten. 
 
Komfortbegreppet     
 
Historiskt är komfort definierat som en del i omvårdnaden, men det finns också andra 
beskrivningar och definitioner av begreppet komfort (Tutton & Seers, 2003). Redan på 
Florence Nightingales tid har komfort kopplats ihop med omvårdnaden av patienten. 
Flera omvårdnadsteoretiker, Roy, Orlando, Watson och Paterson, använder sig av 
begreppet i sina omvårdnadsteorier. Begreppet komfort har också haft betydelse i 
utvecklingen av omvårdnadsdiagnoser. Att möta både patienters mentala och fysiska 
behov ses som viktigt för att patienten ska ha möjlighet till att uppleva komfort 
(Kolcaba & Kolcaba, 1991). 
 
Tutton och Seers (2003) skriver om hur väl själva betydelsen av komfort finns beskrivet 
och definierat. Ofta finns beskrivningar av att komfort är frånvaro av smärta och 
upplevelse av välbehag, men också ett resultat av vårdarens ord och gärningar. 
De skriver vidare att det tidigare finns beskrivet att komfort haft en stor betydelse i 
lindrandet och botandet av sjukdom. Det centrala målet med omvårdnaden var att 
patienten upplevde komfort, medan man idag delar upp upplevelsen av att känna 
komfort och att känna sig smärtlindrad, ej känna obehag och ökat välbefinnande. 
Komfort ses inte som en helhet utan som en del i själva omvårdnaden av patienten.  
 
Flera omvårdnadsteoretiker som de refererade till gav sin syn på begreppet komfort och 
dess betydelse i själva omvårdnaden. Orlando, anser att komfort är att möta patientens 
behov och att sjuksköterskan har ett ansvar för att hjälpa patienten att uttrycka sitt eller 
sina behov. Hall, definierar komfort som en del i omvårdnadsprocessen. Patienten ses ur 
ett helhetsperspektiv, allt finns med, patientens tankar och känslor. Som vårdare arbetar 
du närvarande med patienten, med öppna sinnen och på det viset upplever patienten 
komfort och trygghet. 
  
Tutton och Seers (2003) anser att begreppet komfort är svårdefinierbart och att det kan 
ses som en del av vårdandet och inte som ett resultat av vårdandet.  
 
Även Kolcaba & Kolcaba (1991) refererar till ett flertal forskare i sin studie med att 
försöka analysera begreppet komfort. De nämner bland annat Hamilton som hade gjort 
intervjuer med patienter som fick beskriva betydelsen av komfort. Det som framkom 
var att frånvaro av smärta, sitta bekvämt, känsla av oberoende, känsla av att känna sig 
värdefull, uppmuntran osv hade betydelse för upplevelsen av att känna komfort. 
Resultatet av Hamiltons intervjuer var att betydelsen av komfort är högst individuellt. 
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En studie gjord i Kanada (Hawley,2000) på en akutmottagning visade hur viktigt 
sjuksköterskans ord och gärningar var för patienters upplevelse av komfort. Genom att 
intervjua 14 akut sjuka patienter blev resultatet att sjuksköterskans kompetens, lugnande 
tal, tekniska kunnande, förmågan att ge smärtlindring, närvaro, att erhålla varma filtar 
var handlingar och personliga egenskaper som patienter ansåg hade betydelse, för deras 
förmåga att kunna uppleva komfort.  
 
Upplevelsen av komfort är ett grundläggande mänskligt behov. I en studie som 
Malinowski och Leeseberg-Stamler (2002) gjorde, jämför de omvårdnadsteoretikerna 
Watson och Leiningers syn på komfort. Studien visar att en absolut nödvändighet för att 
få en överensstämmande, holistisk, kulturell vård är att komfort ses som en del av 
omvårdnaden. 
 
 
Tidigare forskning 
 
Få studier om komfort är gjorda i prehospital miljö. De som har publicerats handlar 
bland annat om effekter av att patienten utsätts för blåst, kyla och väta. Det har gjorts 
studier hospitalt, där man tittat på effekter av varma filtar mm. De studier som gjorts 
utanför sjukhus visar mest betydelsen av att hålla en normal kroppstemperatur. 
 
En studie som gjordes i Finland visade att nedkylda patienter, prehospitalt, har svårt att 
få upp värmen. Även efter att de vistats 30 minuter i värme hade kroppstemperaturen 
inte stigit nämnvärt (Lintu, Mattila, Holopainen, Koivunnen, Hänminen 2006). 
Det kan räcka med att kroppstemperaturen sjunker med 0.5 grader Celsius för att 
koagulationen ska bli negativt påverkad. Prehospitalt har det funnits få möjligheter att 
kunna bibehålla en normal kroppstemperatur för patienten ute på skadeplats. Att försöka 
få in patienten i ambulansen snabbt, täcka med filtar eller ge varma infusionsvätskor 
intravenöst är de metoder som används. 
 
En majoritet av patienter som utsatts för trauma, är vid ankomst till akutmottagning, 
hypoterma (Owen, Castle, 2008) En studie som gjordes i USA med så kallade ”hot-pack 
rewarming blankets” visade sig ha en positiv effekt på alla traumapatienters temperatur. 
De som inte fick denna behandling, utan som tidigare, fick varma infusionsvätskor, 
uppvisade inte några effekter på kroppstemperaturen (Watts, Roche, Poole, m fl, 1999). 
 
I en studie som gjordes bland äldre patienter inlagda på sjukhus, mättes graden av 
komfort. 49 äldre patienter ingick i studien. De hade negativa upplevelser så som oro, 
ångest, smärta och att de frös. När de sedan fick använda sig av varma filtar mättes 
graden av komfort igen. Många hade somnat, (43%), få klagade över smärta eller köld 
och värmen genom filtarna gjorde att de kände sig mer komfortabla (Robinson, Benton, 
2002). 
 
En annan studie som gjordes på preoperativa patienter med varma filtar använde man 
sig av Kolcabas tre ”komfort-teorier” som mätinstrument. Kolcaba har utvecklat ett 
mätinstrument för att kunna mäta graden av komfort. Tre faktorer framkom efter att ha 
testat mätinstrumentet, dessa var ”relief”, ”ease”, ”transcendence”. Första delen, relief, 
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ser sjuksköterskan till helheten av patienten i sin omvårdnad, rumstemperatur och 
kroppstemperatur, preoperativa förberedelser, rutiner för hemkomst arrangerades osv. 
Den andra delen, ease, syftade mer till att stödja och uppmuntra patienten till att uppnå 
bekvämlighet och välmående. Den tredje faktorn, transcendence, kräver vidare studier 
för att kunna visa betydelsen för att uppnå komfort. Slutresultatet av studien visade med 
hjälp av Kolcabas mätinstrument att varma filtar hjälpte patienten till en upplevelse av 
komfort och välbehag, fri från oro och rädsla. Dessutom bibehöll patienten en normal 
kroppstemperatur (Kolcaba et al, 2006). 
 
PROBLEMFORMULERING 

Patienter har uttryckt sitt missnöje med komforten i ambulansen under transporterna. 
Ambulanssjuksköterskan kan påverka komforten hos patienten genom att köra lugnt och 
försiktigt, att ha ett lugnt och professionellt bemötande, att smärtlindra och att se till att 
sjukhytten har en behaglig temperatur. Liggkomforten är svårare att påverka, då 
ambulanssjuksköterskans möjligheter till att vårda begränsas av den utrustning som 
finns i ambulansen. Kan patienters komfort förbättras under ambulanstransport med 
hjälp av andra metoder och materiel vid bäddning av ambulansbåren? 
 
  
SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra patienters upplevelse av komfort 
vid användandet av två olika metoder för bäddning på ambulansbåren.  

 
METOD 

Studien är en kvantitativ interventionsstudien där ny utrustning för inbäddning av 
patienten prövas och utvärderas av patienterna. 
 
För litteraturen i uppsatsens bakgrund gjordes litteratursökning i Högskolans databas 
”Samsök”. De aktuella sökorden var prehospital, transport, comfort, hypotermia. Orden 
har används var för sig och i kombinationer. 
 
Verksamhetens kontext och organisation: 
 
Den kvantitativa studien genomfördes på en mindre ambulansstationen i Västsverige 
under perioden 24/1-1/4 2008. Ambulansstationen består av en ambulans som tjänstgör 
24 timmar om dygnet. Det är 8 personal som arbetar i 24 timmars pass. Sju av 
personalen är sjuksköterskor med påbyggnadsutbildning i ambulanssjukvård eller IVA/ 
anestesi. En anställd är ambulanssjukvårdare. Ambulansen servar i första hand 
kommunen som är till ytan, en av de största kommunerna i Västra Götaland. 
Kommunen är lantlig och majoriteten av kommunens ca 25000 invånare bor utanför 
tätorten. 
 
I och med att ambulansen skall täcka ett stort geografiskt område, används den endast i 
undantagsfall till icke akuta uppdrag (5-10%). Av uppdragen är cirka 45%  ”prio 2 
uppdrag” (akut men ej livshotande tillstånd). Resterande uppdrag är ”prio 1 uppdrag” 
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(akut och livshotande situation).  Majoriteten av patienterna söker för medicinska 
problem som bröstsmärta, andnöd och cerebrala symtom. Vid akuta skador är det fall, 
trafik, arbets- och sportolyckor som dominerar. 
Då området är, till ytan, stort och närmaste akutsjukhus ligger cirka 35 kilometer från 
stationen, är transporttiden för patienterna mellan 20 minuter till över en timme. 
 
Under studieperioden var det växlande väder. De flesta dagarna var det enstaka 
plusgrader med regn och vind. Det var några dagar med kallt vinterväder och någon dag 
med temperaturer över 10 grader. 
 
 
Genomförande 
 
Ambulansöverläkaren vid Södra Älvsborgs Sjukhus har givit tillstånd till studien och 
den kan ses som en del av verksamhetsutvecklingen. 
 
Utrustning 
 
Patientsäcken, är som namnet antyder, en säck med ett vatten och vindtätt membran 
(Gore Tex) och ett värmande fleece material inuti. Säcken har en huva och två hela 
längsgående dragkedjor som kan öppnas i båda ändar. Säcken är i en röd signalfärg med 
reflexer påsydd.  Säcken är fäst till en semimjuk madrass med bärhandtag och utgör 
tillsammans med säcken en enhet. Inför studien anordnades en utbildningsdag där 
ambulanspersonalen också fick träna på användningen av patientsäcken. Under 
studietiden tvättades säckarna på ambulansstationen efter varje patient. Det vi valt  att 
kalla bäddset, är det gamla sättet att bädda patienten på. En filt  av syntetmaterial läggs 
på botten på bårmadrassen, över läggs ett bomullslakan. Kanterna viks över patienten 
och ytterligare en filt läggs över. 
 
Datainsamling 
 
Patienterna indelades i två grupper. Första patienten lottades till att transporteras i 
patientsäck. Varannan patient, som uppfyllde inklutionskriterierna, transporterades i 
patientsäck och varannan i bäddset. 
 
Personalen på ambulansstationen informerades om studien. 
 
Inklutionskriterierna var GCS>14 och ålder>18 år. Syftet med inklusionskriterierna är 
att patienterna som är med i studien skall vara så pass vakna och klara att en utvärdering 
av transporten är möjlig att göra.  
Exklusionskriterier var, ej fullt vakenhet och ålder över 18 år. 
 
Patienterna  informerades om studien i ambulansen och fick med sig ett kuvert 
innehållande informationsbrev och enkät (se bilaga). Enkäten besvarades hemma och 
återsändes till författarna i ett färdig frankerat kuvert. Till varje patient fyllde 
ambulanspersonalen i en enkät med uppgifter såsom hämtplats, symtom, ålder, kön och 
vilken typ av bäddset patienten transporterats i. 
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Enkäten består av 6 påstående där patienten med kryssalternativ svarar på vad som 
stämmer bäst. Det finns även rader för att utrycka sig i fritext. 
 
Av de 130 utdelade enkäterna returnerades 94 (svarsfrekvens=72%).  

 
Databehandling 
 
Svaren i patientenkäterna har analyserats SPSS och redovisas i tabellform.  
 
 
RESULTAT 
 
Ålder, kön, transportsätt och hämtplats 
 
De deltagande i studien var mellan 20 och 99 år. Av dessa var 48 män och 46 kvinnor. 
Medelåldern för männen var 64,46 år och medelåldern hos kvinnorna 69,83 år. 
 
 Det var 48  patienter som transporterades i bäddset och 46 som transporterades i 
patientsäcken. 
 
En majoritet av patienterna hämtades inomhus (81%), de hade en transport sträcka 
utomhus till ambulansen på upptill c:a 50 meter. Hos 13% av patienterna var 
hämtplatsen utomhus. 
 
Symtom 
 
Det dominerande symtomet hos patienterna i studien var bröstsmärta som stod för 
40,4%, efterföljt av buksmärta, neurologiska symtom och huvudvärk. Av patienterna 
5% var utsatta för någon form av trauma och där var frakturer den dominerande skadan. 
( se Bilaga III.) 
 
  
 
Resultat av patientenkäterna 
 
God bekvämlighet 
 
I gruppen som transporterades med bäddset var det 42,6% som instämde helt om god 
bekvämlighet. 6,4% instämde delvis och 2,1 % varken instämde eller tog avstånd ifrån. 
 
I patientsäck gruppen instämmer 45,7% helt och 3,2% delvis. 
Resultatet talar för en positiv utvärdering av patientsäcken men skillnaden är inte 
signifikant. 
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Lagom kroppstemperatur 
 
På frågan om lagom kroppstemperatur under ambulanstransporten så instämde 40,4% 
helt i bäddset gruppen, 9,6% delvis och 1,1% tar helt avstånd ifrån. 
 
 I gruppen som transorterades i patientsäck instämmer 44,7% helt om lagom temperatur, 
3,2% delvis och 1,1% tar helt avstånd ifrån. Det utgör en större differens men 
fortfarande ingen signifikans. 
 
Integritet och värdighet 
 
Patienterna i de båda grupperna upplevde en väldigt liten skillnad i integritet och 
värdighet. Endast en patient instämde delvis i bäddsetsgruppen, resterande instämde 
helt. 
 
Jag kände mig trygg 
 
Även i upplevelsen av trygghet var det små differenser mellan grupperna. I bäddset 
gruppen instämde 48,9% helt, 1,1% delvis och 1,1% svarade att de varken instämde 
eller tog avstånd ifrån. Hos gruppen med patientsäcken svarade 47,9% att de instämde 
helt och 1,1% att de instämde delvis. 1.1% motsvarar en patient. 
 
Det var enkelt att utföra undersökningar 
 
I bäddsets gruppen instämde 47,9% helt i påståendet och 3,2% instämde delvis. 
 
I gruppen med patientsäck instämde samtliga helt. Skillnaden är inte signifikant 
 
Förflyttningar kändes bra 
 
Förflyttningarna var patienterna överlag nöjda med. Av de som transporterades i 
bäddset är det 46,8% som instämmer helt, 3,2% delvis och 1,1% varken instämmer eller 
tar avstånd ifrån. 
 
 I patientsäcks gruppen instämde samtliga helt, 48,9%. 
 
Resultatet från enkäterna talar för en positiv utvärdering i patientsäckens favör i 
samtliga påstående, men skillnaderna är för små för att ha en signifikans. 
 
Övriga synpunkter 
 
Patienterna hade möjlighet att i fritext utrycka synpunkter angående komforten under 
ambulanstransporten. I bäddsetsgruppen har 6 patienter skrivit övriga synpunkter i 
fritext. I patientsäcksgruppen är det 19 patienter som utnyttjat möjligheten att skriva 
omdömen om komforten.  Dessa synpunkter presenteras här.  
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Övriga synpunkter i gruppen transporterade med bäddset 
 

- Bästa tänkbara 
- Har inget att jämföra med 
- Jag låg utanför med fötterna 
- Mycket nöjd 
- Möjligtvis lite hård komfort mot vägbanan 
- Bättre stöd för armarna hade varit önskvärt 
 

 
Övriga synpunkter i gruppen transporterade med patientsäcken 
 

- Allt var bra för mig 
- Avlastningen på akuten gick bra. Säcken var smidig i min trånga lägenhet 
- Blev något varm efter 15km. känner mig lyxig 
- Det var lätt att komma i och ur säcken 
- En bekväm och varm säck 
- Hoppas att den nya transportsäcken hör till standardutrustningen inom en snar 

framtid. Toppen. 
- I och med att jag är ganska lång upplevde jag åkpåsen något kort 
- Inget negativt 
- Jag hoppas att den införs 
- Kände mig instängd. Armarna satt fast 
- Liggkomforten var mycket bra 
- Mjuk och behaglig 
- Mycket behagligt med säcken istället för kalla, sladdriga filtar som inte ligger 

kvar 
- Mycket bra 
- Mycket nöjd 
- Påsen var jättebra 
- Vid tidigare ambulanstransport har jag frusit trots högsta värme. Dock inte 

denna gång 
- Är de hygienisk 

 
 

Diskussion 

 
Även om avvikelserna mellan de båda grupperna har varit små och ej signifikanta, kan 
vi se att patienter transporterade i patientsäcken har lämnat bättre omdömen i samtliga 
sex påståenden. Vi kan också konstatera att det är i gruppen med patientsäck där flest 
positiva omdömen lämnats under rubriken ”övriga synpunkter”. 
 
Metoddiskussion 
 
Problemen i studien har varit att patienterna ej har kunnat jämföra de båda 
transportsätten. Vi har haft en patient som under studieperioden transporterades både i 



 9

patientsäcken och i bäddsetet. Denna patient lämnade muntliga positiva omdömen för 
patientsäcken. Vi tror att resultatet hade varit tydligare om patienter hade haft 
möjligheten att jämföra de båda metoderna. Vi tror också att ett större materiel hade 
kunnat påvisa en signifikant skillnad mellan grupperna i upplevelsen av komfort.. 
 
Ett annat problem under studiens genomförande har varit att få patienten att förstå att 
det är liggkomforten som skall utvärderas. Vi har kunnat se i fritext synpunkterna att 
vissa patienter har lämnat omdöme om ambulanstransporten som helhet. T.ex. att 
ambulanspersonalen var snäll, arbetade professionellt mm.  Dessa omdömen som vi inte 
uppfattat som ett omdöme över komforten har vi rensat bort och presenterar inte i 
studien. 
 
Resultatdiskussion 
 
Vi har, under studietiden, mött minst en patient där vi upplevt att patientsäcken varit 
helt avgörande för patientens komfort. I det fallet var det en man som råkat ut för en 
olycka i samband med skogsarbete. Han hade ådragits frakturer på två ben. När 
ambulansen anländer har patienten legat på marken i en timme. Det är regn, blåst och 
någon enstaka plusgrad. Patienten är mycket våt och kall. Då patienten måste 
smärtlindras, frakturer splintas och transporten till farbar väg var lång, tog uppdraget 
ytterligare 40 minuter i anspråk. Patientens muntliga omdöme var mycket positiva. 
Redan efter några minuter i säcken slutade patienten att huttra och patienten upplevde 
ett större välmående. 
 
God bekvämlighet var en av de sex påståenden som patienterna fick värdera. 
Upplevelse av bekvämlighet, tex. att sitta bekvämt i en fåtölj var något som patienter i 
tidigare studier har angett som en orsak till komfort (Kolcaba och Kolcaba,1991). Vad 
som anses vara bekvämt är högst individuellt, en patient som har buksmärtor vill kanske 
ligga på ett visst sätt på båren för att ligga bekvämt, medan en patient som har en fraktur 
vill ligga på ett annat vis. Det gäller för ambulanssjuksköterskan att vara lyhörd för den 
enskildes behov och önskemål för att minska dennes vårdlidande och på så vis uppnå 
komfort. 
 
Lagom temperatur under transporten var påstående nummer två som patienterna fick 
värdera. Inte sällan så kommer det in patienter till akutmottagningar som är hypoterma 
(Watts et.al, 1999) . I studier som utförts på trauma patienter har det visat sig att 
överlevnaden minskar redan vid mild hypotermi (34-35C). Trauma patienter med en 
kroppstemperatur på över 34 grader C har en 7% mortalitet medan vid en 
kroppstemperatur på under 32 grader C har mortaliteten ökat med 100%. Soldater som 
skadats i strid hade en 2% mortalitet om de var normoterma medan mortliteten var 6% 
hos skadade med en temperatur på 34-35grader C. Skadade med en temperatur på under 
34 grader C hade en mortalitet på 27% enligt en millitär studie (Arthurs, Cuadrado,  
Beekley,. et al.2006).  Studier har visat att 66% av patienter som kommit till 
akutmottagningar efter trauma, har en kroppstemperatur på under 36 grader C. Det har 
visat sig vara svårt att öka kroppstemperaturen prehospitalt. Metoder som prövats är 
bland annat varm infusion. Det har krävts upp till 10 liter varm infusionslösning för att 
öka kroppstemperaturen med 1 grad C. Metoden som visats sig vara effektivast har varit 
användandet av batteridrivna värme plattor som placerats i patientens bäddset.(Owen, 
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Castle, 2008) Det krävs någon form av aktiv uppvärmning. Utifrån detta kan vi dra 
slutsatsen att varken filtar eller patientsäcken kan öka kroppstemperaturen, men 
möjligtvis mer eller mindre effektivt bryta den nedkylande processen. 
Att inte frysa har betydelse för upplevelsen av komfort visade en studie som gjordes på 
äldre patienter inlagda på sjukhus (Robinson, Benton,2002). Av de patienter i denna 
studie, som transporterades med bäddset, uppgav 40,4% att de instämde helt på 
påståendet ”lagom temperatur”, medan 44,7% av patienterna i patientsäcks gruppen 
instämde helt. Vi har i studien ej mätt kroppstemperatur. Patienterna har subjektivt via 
enkäten uppskattat sin temperatur. 
 
Vi kan också konstatera att upplevelsen av lagom temperatur skilde sig åt om patienten 
hämtades ute eller inne. Då patientsäcken är både vind och vattentät och isolerar mot  
markkyla torde denna förbättra kroppstemperaturen hos patienter som hämtas utomhus.  
  

   Jag hade en lagom kroppstemperatur Total 

    
Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Tar delv. 
avstånd 

Instämmer 
helt 

Typ av hämtplats Inomhus Count 71 8 2 81
    % within Typ av hämtplats 87,7% 9,9% 2,5% 100,0%
  Utomhus Count 9 4 0 13
    % within Typ av hämtplats 69,2% 30,8% ,0% 100,0%
Total Count 80 12 2 94
  % within Typ av hämtplats 85,1% 12,8% 2,1% 100,0%

 
 
På frågan om integritet och värdighet bibehölls under transporten var det nästan ingen 
differens på de olika sätten att bädda patientbåren. Ambulanssjuksköterskans 
omvårdnadsåtgärder under ambulanstransporten är av betydelse för upplevelsen av 
komfort. Sjuksköterskan måste göra sitt yttersta för att patientens integritet och 
värdighet bibehålls. Sjuksköterskan kan både med ord och gärningar visa att integriteten 
och värdigheten är viktig för patienten (Hawley,2000). Att bädda in patienten i 
bäddsetet riktigt så att inte patienten behöver sitta utlämnad och kanske i nattlinne är en 
omvårdnadsåtgärd som kan göra så att patientens integritet och värdighet bibehålls. 
Under studietiden inträffade vid ett tillfälle att filten fastnade i ambulansbårens hjul och 
drogs ned på marken. Personalen upplevde vid det tillfället att patientens integritet ej 
var tillgodosedd, då patienten blev blottad vid händelsen. Detta hade förhindrats om 
patientsäcken hade använts. 
 
Upplevelsen av att känna sig trygg visade ingen större skillnad mellan grupperna.. 
Ambulanspersonalen har också där ett stort ansvar att inge förtroende och trygghet. Med 
sitt professionella omhändertagande och lugna bemötande kan en patient som tidigare 
upplevt oro och ångest känna sig lugn och trygg trots ett akut sjukdomstillstånd.  
Skapandet av en vårdrelation och att inge trygghet är viktiga komponenter för ett 
optimalt vårdförlopp ska möjliggöras (Dahlberg et.al, 2003). Känslan av trygghet, fri 
från oro och ångest är egenskaper som kan bidra till att patientens upplevelse av 
komfort ökar. Kolcabas studie från 2006 med patienter som fick varma filtar 
preoperativt visar att oro och ångest minskade, samt patienters upplevelse av smärta 
minskade. Av de patienter som transporterades med  bäddset instämde  48.9% helt och i 
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patientsäcksgruppen instämde 47.9% helt, att de kände sig trygga under transporten in 
till sjukhus. Att känna sig trygg under transporten in till sjukhus handlar inte endast om 
hur patienten ligger på båren och vilket bäddset som används. Lugnt bemötande, tydlig 
information samt körteknik är viktiga faktorer för tryggheten. Komfortbegreppet 
kommer in även där. Det ses då som en del av omvårdnaden (Malinowski et.al, 2002). 
 
I påståendet att det var enkelt att utföra undersökningar instämde så gott som alla i 
patientsäcksgruppen helt. Något färre av de som transporterats i bäddsetet instämde helt. 
Ambulanssjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar genom att tillse att inte orsaka 
onödigt lidande för patienten. Personalen upplevde att patientsäcken var lätt att arbeta 
med då den är utrustad med två längsgående dragkedjor. Det har även upplevts som 
positivt att patienten har kunnat nås utan att patienten har behövts avtäckas helt. Dessa 
faktorer har ansetts kunna bidra till patientens komfort förbättrats. 
 
Att kunna genomföra förflyttningar utan att orsaka mer smärta och oro för patienten är 
också viktigt. Ett optimalt omhändertagande för patienten innefattar allt som har med 
patienten att göra. Ambulanspersonalens omhändertagande styrs av ett helhetstänkande, 
att behandla patienten med värdighet och respekt och arbeta med öppna sinnen 
(Dahlberg et.al, 2003).  
 
Slutsatser 
 
Liggkomforten är viktig i omvårdnaden av patienter som transporteras i ambulans. 
Resultatet i studien visade inga signifikanta skillnader mellan de båda sätten att bädda 
ned patienten. Även om skillnaden i de enskilda påståendena ej var signifikanta kan vi 
se att patientsäcken har fått positivare omdömen i samtliga påståenden. Vi kan också se 
att det lämnats fler positiva omdömen i fritext av patienter som transporterats i 
patientsäcken. Utifrån detta så är våran slutsats att komforten var högre hos de patienter 
som transporterats i patientsäcken jämfört med de som transporterats med bäddsetet.  
Dock behövs en större studie för att kunna generalisera resultatet. 
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                Bilaga I 
 

                                                                                         
 

 

FRÅGEFORMULÄR TILL PATIENT 

För varje påstående, kryssa för det svarsalternativ som du anser stämmer bäst.  

  Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
instämmer 
eller tar 
avstånd  

Tar 
delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

1 Min 
bekvämlighet/komfort 
var god 

     

2 Jag kände att min 
integritet och 
värdighet upprätthölls 

     

3 Jag höll en lagom 
temperatur under 
färden till sjukhus 

     

4 Jag kände mig trygg      

5 Ambulanspersonalen 
kunde  enkelt utföra 
undersökningar på 
mig 

     

6 Förflyttningar kändes 
bra 

     

 
 
Andra synpunkter på din liggkomfort? 
______________________________________________________________________
_________________ 
 
______________________________________________________________________
________________ 
 
______________________________________________________________________
_________________ 
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                       Bilaga II 
Hej! 
 
Vi genomför en undersökning där vi vill jämföra det gamla sättet att 
transportera patienter med lakan och filtar, med en ny produkt, som 
är en slags säck anpassad för ambulanstransporter. Vi hoppas därmed 
att kunna förbättra patienters komfort under ambulanstransporter i 
framtiden. 
 
Vi ber er därför att i lugn och ro besvara våran enkät och stoppa det i 
det frankerade kuvertet och lägga det i närmaste brevlåda. Vi kommer 
inte ha tillgång till era personuppgifter i undersökningen. 
 
Tack för er medverkan i undersökningen. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Magnus Hagiwara 
Ambulanssjukvården i Ulricehamn 
Telefon. 0321 140 87 
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       Bilaga III        
 
Behandlingsdiagnoser               
 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
? 9 9,6 9,6 9,6 
Anafylaxi 1 1,1 1,1 10,6 
Arytmi 3 3,2 3,2 13,8 
Ben frakturer 1 1,1 1,1 14,9 
Blodtrycks fall 1 1,1 1,1 16,0 
bröstsmärta 1 1,1 1,1 17,0 
Bröstsmärta 38 40,4 40,4 57,4 
Buksmärta 7 7,4 7,4 64,9 
Diabetes 1 1,1 1,1 66,0 
Dyspne 3 3,2 3,2 69,1 
Dåligt AT 1 1,1 1,1 70,2 
EP kramper 1 1,1 1,1 71,3 
Feber 2 2,1 2,1 73,4 
Fraktur fotled. 1 1,1 1,1 74,5 
Hjärtinfarkt 1 1,1 1,1 75,5 
Hjärtklappning 1 1,1 1,1 76,6 
Hjärtsvikt 1 1,1 1,1 77,7 
Huvudvärk 4 4,3 4,3 81,9 
Luxation axel 1 1,1 1,1 83,0 
Luxation höft 1 1,1 1,1 84,0 
Njursvikt 1 1,1 1,1 85,1 
Ryggsmärta 1 1,1 1,1 86,2 
Rytmrubbningar 1 1,1 1,1 87,2 
Stroke 5 5,3 5,3 92,6 
Syncope 1 1,1 1,1 93,6 
Urinvägar 1 1,1 1,1 94,7 
UVI 1 1,1 1,1 95,7 
yrsel 1 1,1 1,1 96,8 
Yrsel 3 3,2 3,2 100,0 

Valid 

Total 94 100,0 100,0   
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