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Sammanfattning: Ambulanspersonal skall i sitt dagliga arbete lyfta och behandla patienter. I 
varje ambulans finns två ambulanssjukvårdare (kan även vara sjuksköterskor med eller utan 
specialistutbildningar) som har genomgått ett lyftprov som bekräftar att de på två man klarar 
att lyfta en patient som väger 90kg. Då en patient väger 150kg (gravt obes patient) eller mer 
blir det problematiskt, både ergonomiskt och medicintekniskt. Antalet överviktiga ökar, även 
de som räknas som gravt obesa. Syftet med denna uppsats vara att beskriva 
ambulanspersonalens erfarenheter då det gäller ambulanstransport av gravt obesa patienter. 
Enkäter besvarades anonymt av personal på en ambulansstation i södra Sverige.  
Svarsfrekvensen blev 29 av 55 personal efter att ett påminnelsebrev delats ut. Svaren 
bearbetades med beskrivande statistik. Resultatet visade att det inte fanns en fullt fungerande 
rutin för gravt obesa patienter. Personalen ansåg överlag att hjälpmedel inte var tillräckliga 
för att snabbt och säkert kunna transportera patienter med en vikt över 150kg till sjukhuset. 
Förbättring av rutiner samt hjälpmedel skulle kunde minska riskerna för skador hos personal 
samt innebära en bättre och säkrare vård vid transport till sjukhus. 
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Abstract: Ambulance staff daily work is to lift and treat patients. Each ambulance has two 
paramedics (can also be nurses with or without specialist education) that has undergone a 
lifting test which confirm that the two persons are able to lift a patient weighing 90 kg. When 
a patient weighing 150 kg (severely obese) or more, it will be problematic, both from an 
ergonomic and medical technology point of view. The problem is becoming more common as 
the number of obese people is increasing, even those who qualify as severely obese. The 
purpose of this essay was to describe the ambulance staff's experiences with respect to 
ambulance transport a severely obese patients. Questionnaires were answered anonymously 
by paramedics at an ambulance station in southern Sweden. The response rate was 29 of 55 
staff after a reminder letter distributed. The responses were processed by descriptive 
statistics. The results showed that there was a fully operational routine for severely obese 
patients. The staff generally felt that the facilities were not sufficient to quickly and safely 
transport patients weighing over 150 kg to the hospital. Improvement of practices and tools 
could reduce the risk of injuries among staff and provide a better and safer care during 
transport to hospital. 
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Inledning 
 
Obesitas har blivit ett stort hälsoproblem i Västvärlden, gravt överviktiga dör i förtid och har 
ökad risk att insjukna i flertal sjukdomar (1). Just förekomsten av övervikt och fetma har ökat 
kraftigt under senare år. Under perioden 1980-1981 till 2004-2005 fördubblades andelen med 
fetma från omkring 5 % till omkring 10 %. Det innebär att cirka 700 000 människor i Sverige 
i åldrarna 16 till 84 år var gravt obesa i olika grad 2004-2005 (2). Eftersom patienter med 
grav obesitas ofta drabbas av sjukdom och kan behöva ambulanstransport konfronteras den 
pre-hospitala sjukvården med utmaningen att flytta, lyfta och transportera dessa patienter. 
Ambulanssjukvården är inte anpassad till dessa gravt överviktiga patienter då de bårar som 
finns tar en patientvikt på maximalt 150 kg. Det är därför motiverat att studera hur transporter 
sker av patienter som överstiger denna vikt. 
 
 
Bakgrund  
 
Obesitas är ett tillstånd av överflödig fettvävnad, som resulterar i en viktökning som inte är 
önskvärd med hänsyn till personens längd, kroppsbyggnad och ålder. Det innebär att Body 
Mass Index för övervikt är beräknad till >28 kg/m2, grav övervikt innebär värden >35kg/m2. 
Enligt SBU (3) har utvecklingen av obesitas ofta en komplex bakgrund och är många gånger 
en blandning av personens inställning till mat, matvanor, motionsvanor, metabolism, 
uppväxtmiljö och genetiska förutsättningar. Studier visar att mortaliteten ökar med ökad 
BMI. Mortaliteten är överlag dubbelt så hög hos gravt överviktiga och kan vara 2 till 25 ggr 
högre än normalt vid sjukdom. Dessutom ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 2, 
hypertension, respiratorisk dysfunktion och vissa typer av cancer (1,4,5,6). Studier visar även 
på en ökad risk för arytmier vid grav obesitas (6,7). Även den sömnapné som är så vanlig hos 
obesa patienter ökar risken för arytmier och akut sjukdom. Har den gravt obese patienten 
respiratoriska sjukdomar försämras dessa av fetman. Dessutom verkar det vara så att en grav 
obesitas försämrar sjukdomar som astma, KOL och obstruktiv sömnapné (12).  
 
Dessa sjukdomar som drabbar den gravt överviktige ger en klart ökad risk för behov av 
ambulanstransport och prehospital vård (8-11). När denna patientgrupp får behov av 
ambulanstransport till sjukhus uppstår svårigheter. Ambulansen är inte i sitt grundutförande 
utrustad att ta patienter som väger mer än 150kg och transporten till sjukhus kan bli 
komplicerad och tidsmässigt förlängd på grund av patientens fetma. En ambulans har en 
maxvikt där den är krocktestad, i Sverige får en ambulans väga som mest 3,5ton, utan 
utrustning och personal. Exempelvis; Då ambulansen är tom väger den cirka 3,1 ton, till detta 
ska läggas två personal med en snittvikt på 85kg samt båren som väger 36kg. Med detta är 
vikten uppe i cirka 3,3 ton. Då en gravt obes patient är akut sjuk räcker det ofta inte med en 
som vårdar, utan extraresurs behövs, det vill säga en extraperson, så det blir 85kg till. 
Extrautrustning i ambulansen väger cirka 10kg. Totala vikten är nu cirka 3,4 ton. Så enligt 
reglerna kan ambulansen nu bara ta en patient som väger 100kg. En gravt obese på 150kg ger 
en övervikt på 50kg. I Tuscon, USA har det specialanpassats ambulanser med specialbårar, 
där båren är anpassad till bredd och vikt (13).  
 
I Australien har de standardbårar som tar upp till 220kg och har en bredd på 60 cm. Här finns 
en ”mega-lifter” för de patienter som väger mer än 220kg. På båren finns 8 handtag, en låg 
centrumsvikts punkt och en obegränsad patientvikt. Det sker ett samarbete med brandkår och 
polis för bärhjälp för att göra logistiken bättre och snabbare.  



Den svenska specialbåren som tar upp till 250kgs patient är 37 cm bred (bilaga 4) till skillnad 
mot den i Australien till exempel. Standardbåren är cirka 34 cm bred, att ha en specialbår som 
bara är anpassad till vikten och inte till bredden kan ställa till problem. Ofta behöver dessa 
patienter plats även på bredden för att kunna ligga säkert och bekvämt. Exempelvis kan en 
patient som väger 200kg kan vara upp till över 100 cm breda 
 
Utifrån patientens medicinska status och vikt ska en ambulanstransport till sjukhuset planeras 
och genomföras. Då det oftast bara är två personer som anländer till platsen måste/bör ofta 
fler tillkallas för att klara av att fysiskt förflytta patienten. Därefter måste själva transporten 
genomföras, idag tas ibland en ”för tung” patient med i ambulansen. Ambulanspersonalen vill 
att patienten kommer till sjukhuset för vård så fort som möjligt. Med ”för tung” menas en 
patient som väger mer än de 150kg som är den maxvikten båren är godkänd för. 
Säkerhetsbälten som finns på båren räcker inte runt patienten, skänklarna som man bär i kan 
brytas av. Att skydda och immobilisera dessa patienter vid skador/trauma är svåra då 
kroppsvolymen stör de stabiliseringshjälpmedel som finns, ex nackkrage. Nackkrage används 
inte bara vid trauma utan även för att undvika huvudrörelser hos en intuberad patient då detta 
kan rubba tubens läge i luftröret. Även vakuummadrasser och scoopbårar kan vara för små 
för gravt obesa patienter. Vacum madrassens handtag kan även de brista vid vikter över 100 
kg. Vakuummadrass och scoopbår är sådana hjälpmedel som tas i bruk för förflyttning av 
gravt obesa patienter. I 12 stater i USA fick den pre-hospitala sjukvården frågan om rutiner 
för den gravt obese patienten. Resultatet från fem av dessa visade att sjukvårdarna var 
hänvisade till att använda ”sunt förnuft”, kontakta motsvarande SOS för frågor samt att möta 
patientens behov. Ingen av dessa kunde specificera vad det ”sunda förnuftet” innebar. Ingen 
hade heller några regler, rutiner då det gällde patienter som inte fick plats på bår, i ambulans 
etc. Personalen ombads att inte lasta en patient som överskred maxvikten på den tekniska 
utrustningen (14). 
 
En gravt obesa patient bör ligga med huvudet höjt med cirka 30 grader på grund av 
andningen och bara detta kan vara svårt att åstadkomma. Detta på grund av de kroniska 
tillstånden som finns hos de gravt obesa, såsom till hypoxi och hyperkapné (15,16). 
Andningen är speciellt påverkad hos denna patientgrupp då det överflödiga kroppsfettet 
tynger ner bröstkorgen och ökar muskelarbetet för andningsmusklerna som resulterar i 
sjukdomstillstånd (15,16). Att se till att patienten har upphöjd huvudända på minst 30 grader 
är i de flesta fall omöjligt. Det går inte att bära en gravt obes patient i sittande/halvliggande 
ställning många gånger. Utan transporten till ambulansen sker oftast i liggande ställning. 
Denna ställning ger en försämring av de fysiologiska tillstånd som en gravt obes patient redan 
har, såsom redan nämnts ovan. Tekniska begränsningar som till exempel maxvikt på båren i 
ambulansen samt att ambulanspersonalen inte fysiskt orkar bära vikten kan äventyra den 
obese patientens medicinska säkerhet.  
 
 
De alternativa sätt att lösa förflyttningen av patienten som idag används kan bli oetiska och 
både patient och personal utsätts för onödiga risker i form av fallolyckor. Forskning om 
transportproblem i den pre-hospitala vården är mycket sparsamt förekommande och det finns 
inga studier som belyser problematiken med transport av obesa patienter i ambulans. Det är 
därför av vikt att studera ambulanspersonalens erfarenheter för att kunna kartlägga de 
problem som kan uppstå vid transporten och med hjälp av denna kunskap ge grund till en 
säker vård (13).  
 
 



Syfte 
 
Syftet med studien var att beskriva ambulanspersonals erfarenhet då det gäller 
ambulanstransport av gravt obesa patienter.  
 
 
Metod 
 
Studien som hade en deskriptiv design genomfördes på en ambulansstation i sydvästra 
Sverige. En enkät (bilaga 1) med 8 frågor delades ut till samtliga 55 ambulanspersonal som 
arbetar i ambulansen. Enkäten bestod av frågor om erfarenheter av vård i ambulansen av 
gravt obesa patienter. Även frågor angående befintliga rutiner och hjälpmedel fanns med. 
Avslutningsvis en mer öppen fråga där de själva kunde skriva åsikter om rutiner och 
hjälpmedel vid vård av gravt obesa patienter. Distributionen av enkäterna skedde genom att 
dessa lades i de personliga facken.  Det angavs en tid på tre veckor att fylla i enkäterna. Då 
denna tid hade passerat hade bara 20 enkäter kommit in. I samråd med stationschefen delades 
det ut ett påminnelsebrev samt en ny tidsfrist på två veckor. När även den tiden gått ut så 
hade totalt 29 enkäter kommit in. Enkätsvaren bearbetades med beskrivande statistik. Från 
den öppna frågan har citat lyfts fram. 
 
 
Etik 
 
Tillstånd att få lämna ut enkäter till ambulanspersonalen på stationen inhämtades av 
stationschefen. I informationen framgick att deltagande skedde på frivillig bas och att enkäten 
var anonym. Den besvarade enkäten lämnades i en öppen låda på arbetsplatsen. 
Påminnelsebrevet delades ut till samtliga, dvs. även till de som eventuellt redan hade svarat 
eftersom enkäterna inte var kodade.  
 
 
Resultat 
 
Av 29 ambulanspersonal som svarade på enkäten var åtta stycken kvinnor och tjugotvå män. 
Av kvinnorna var sex specialistutbildade sjuksköterskor och två grundutbildade 
sjuksköterskor. Medelåldern är 32 år och yrkeserfarenheten i medeltal 3,6 år. Männen var 
tjugotvå, tio stycken var ambulanssjukvårdare, två stycken var grundutbildade sjuksköterskor 
och tio stycken var specialistutbildade sjuksköterskor. Medelåldern var 38 år och 
yrkeserfarenheten var 11 år. Den yrkesgrupp där flest svarade var ambulanssjukvårdarna. Av 
kvinnorna har sju av åtta burit en patient som väger mer än 150 kg och bland männen så var 
den siffran tjugo av tjugotvå. 
  
Information om patientens övervikt 
 
Önskemål uttrycktes om att SOS redan från utlarmning skulle ha tagit reda på om patienten 
varit gravt överviktig. Följande citat summerade:  
 
”Brister i utlarmning leder till förlängd insatstid.”  
 



Informationen om patientens eventuella övervikt fick ambulanspersonalen, med få undantag, 
då de anlände till vederbörande. Vid några tillfällen kom denna kunskap från SOS redan vid 
utlarmningen (n=7). Då ambulansen anlände till platsen med en gravt överviktig patient 
användes den befintliga båren oftare än den specialbår som fanns att tillgå på stationen.  
 
Användning av specialbåren 
 
Enkätsvaren visade att det endast vid 6 av 27 gånger för patienter som vägde mer än vad 
standardbåren är godkänd för. Hjälpmedel fanns inte i ambulansen från början utan 
rekvirerades med en extra ambulans. Och som en person påpekade fanns det inte alltid lediga 
ambulanser som kunde köra båren från stationen till den behövande patienten. I de fall där det 
krävdes extra bärhjälp så tillkallades även brandstyrkan eller extraambulanser.  
 
Transportproblem 
 
Då det uppstod ett behov av extra bärhjälp skedde detta via radio eller SOS. Inte heller här 
finns det en garanti för att det fanns lediga enheter. En person hade svarat att det gick att bära 
en patient på specialbåren utan extra bärhjälp, det vill säga med två personal. Det kändes 
ostadigt att bära tunga patienter med den ordinarie båren, då denna endast är godkänd för en 
vikt upp till 150 kg. Det knakade och det fanns risk att de skänklar som personalen bar med 
bockade sig eller i värsta fall gick av. Så här ansåg några om dessa problem: 
 
”Att få patienten från där de sitter till båren. Trånga utrymmen. Ont i min rygg några dagar 
efter. Vår ergonomi kan vi inte riktigt tänka på.”  
 
”Tungt att lyfta upp patienten på båren, tungt att köra, i och urlastning”  
 
” Båren räckte dåligt till, skänklarna kan vika sig” 
 
Behov av hjälp 
 
Utslaget på de antal ambulanstransporter där patienten varit gravt obes hade det i snitt tagit 
23 minuter extra och vid nästan samtliga turerna behövdes det extra bärhjälp från extra 
ambulans eller brandstyrka. Elva svarade att de behövt begära extra bärhjälp. Hjälpen 
begärdes i tio fall via SOS och en gång kontaktades brandstyrkan direkt.  
Det fanns också tillfälle då anhörig på platsen fick hjälpa till att bära. Två gånger var det 
beställt extra personal via SOS direkt vid utlarmningen. Vid tillfälle det inte behövdes 
bärhjälp hade det varit omständigheter som att det inte fanns exempelvis trappor, så 
personalens slapp bära eller att patienten kunnat gå själv.  
 
Risker för personalen 
 
Personalen önskar att det redan från början fanns extra bärhjälp vid transporter av patienter 
som var gravt överviktiga. Risk och oro för skada på personalen i sig själv 
uppmärksammades i flera enkätsvar.  
 
Det fanns en oro vid vård av tyngre patienter då det fanns olika lyftkapaciteter hos 
personalen, mycket beroende på att det arbetade både kvinnor och män i ambulanserna. Det 
finns enligt enkätsvar personal som knappt klarade bärprovet på 90 kg patient (totalt ca 110 
kg med bår). Så här tyckte en medarbetare: 



 
”Vad som är ett större problem är att det anställs personal som inte klarar av att bära de 
större vikter som samhället har börjat generera. En patient som väger 90 kg är ett dagligt 
fenomen och redan där är det många som inte klarar att bära på ett för patienten, men även 
för sig själv, bästa sätt. Detta måste arbetsgivaren börja ta i beaktning” 
 
Det fanns önskemål bland personalen att kraven skulle höjas på bärprovet vid anställning. 
Som till exempel att höja vikten så att den representerade den ökande vikten på befolkningen 
i allmänhet. Samtidigt gick det att utläsa ett stort engagemang och flexibilitet hos 
ambulanspersonalen: 
 
”Det finns en specialbår och vi har tillgång till bärhjälp antingen annan ambulans eller 
räddningstjänstens personal. Vi löser problemet om det uppstår” 
 
Utöver behovet av att kunna ha hjälpmedel på plats direkt, samt bärhjälp så påpekades det att 
det oavsett vilka hjälpmedel som användes så var det en för stor vikt att lyfta. Det fanns en 
oro för kroppsskador bland personalen. Till exempel en ryggskada, som de facto direkt kunde 
avsluta en karriär inom ambulanssjukvården. Just inom denna yrkesgrupp var den anställda 
mycket beroende av att ha en frisk och oskadad fysik. I allmänhet var personalen nöjd med de 
hjälpmedel som fanns. Däremot ansåg många att det inte hade gått att transportera en patient 
som vägde mer än 150 kg inom en rimlig tid till sjukhuset. En fördröjning på i genomsnitt 23 
minuter eller mer var vad som man kunde räkna med.  
 
”Det viktiga för mig är min egen säkerhet. Det får faktiskt ta tid i dessa fall, annars är det 
många som inte kan gå till jobbet dagen efter!”.  
Förbättring av rutiner 
 
”Inom rimlig tid klarar man ej. Vi gör så gott vi kan. Skulle det t.ex. vara ett hjärtstopp får 
man överväga att behandla på plats ett tag och sen avbryta även om läkare inte har möjlighet 
att närvara.”  
 
 
Personalen var i mer än 50 % av enkäterna inte nöjd med de rutinerna som fanns. Att det 
hade införskaffats hjälpmedel som en specialbår för patienter upp till 250kg, samt att en 
trappsats kan användas var inte tillräckligt. 
 
 ”Nej, oavsett vilket hjälpmedel vi har ska vi i slutändan ändå lyfta en tung vikt.”  
 
Personalen som svarat önskade att det användes fler personal som rutin, vid lyft av patienter 
som vägde mer än 150kg, samt att det kom bättre rutiner som rörde logistiken vid en akut 
eller inte akut transport av denna patientgrupp. Bättre rutiner skulle innebära att det inte 
behövdes ställas frågor angående bärhjälp utan att extra personal blev utskickade direkt från 
exempelvis från SOS. 
 
  
 
 
 
 



Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Svarsfrekvensen på enkäten var låg (55 %) trots att en skriftlig påminnelse samt två extra 
svarsveckor gavs. Anledningen till detta kan vara sjukdom, tjänstledighet eller semester. Det 
hade möjligtvis varit högre svarsfrekvens på dem som hade möjlighet att delta om det skett 
en personlig information om studien. Motivering kanske hade ökat genom att påpeka att 
studien inte bara är till nytta för den gravt överviktige patienten utan även personalens hälsa 
och arbetssituation. En annan omständighet som kunde ha ökat svarsfrekvensen är om svaren 
samlats in i en stängd låda i personalutrymme eller att enkätsvaren hade kunnat läggas i ett 
blankt kuvert vilket hade säkerställt anonymiteten på ett bättre sätt.  
Då enkäterna var lästa har det framkommit att det hade varit både intressant och önskvärt att 
få reda på mer om de personliga idéerna och attityderna personalen hade.  
 
Resultatdiskussion 
 
 
Precis som i andra länder har det undersökta distriktet specialbårar som har en maxvikt på 
250kg. Det som oroar personalen är att de står på stationen och måste vid ett larm oftast köras 
ut av ytterligare en ambulans, vilket direkt omöjliggörs ifall det inte finns en ambulans ledig. 
På grund av detta utförs många av transporterna med denna patientgrupp med den vanliga 
alfabåren (bilaga 5) som bara är godkänd upp till en vikt på 150kg. Trots att de vet att 
skänklar kan gå sönder och att bälten inte räcker till runt om patienten.  
Samtidigt som personalen tycker att en transport med en gravt obes patient måste få ta tid,så 
gör de allt för att vårdtiden ska bli så kort som möjligt. Även om detta både kan äventyra 
patientens och personalens säkerhet. Det finns en stor risk för fall- och lyftolyckor.  
 
Specialbåren tar förvisso en vikt på över 150kg men har bara blivit 2,5 cm bredare. Totalt är 
den 37 cm bred (bilaga 4). Enligt personal finns det extralånga bälten, detta hjälper dock inte 
helt för tyngdpunkten förflyttas då patienten ligger ”utanför” båren.  
Ergonomin är inte bra, det känns i ryggen av den stora belastningen som sker då det ligger en 
så pass tung patient på båren. Skaderisken är stor om det skulle ske plötsliga krängningar av 
båren och om personal behöver kompensera snabbt. Det finns en oro hos personal både för 
deras egen hälsa men även för patientens säkerhet vid förflyttningar.  
 
För att ge ett viktexempel på vad personalen ska bära totalt då en patient väger 150 kg: 
Patient 150 + bår 35kg+ väskor med vårdmaterial 10 kg = 195 kg! Bara en person svarar i 
enkäten att det går att bära en patient på specialbåren utan extra bärhjälp.  
Sedan var ett hjälpmedel som en specialbår bra att ha, men som många påpekade så var den 
för tung för två att lyfta. Det krävdes då fyra eller fler som skulle bära. Att genomföra sådana 
förflyttningar i trånga utrymmen, nedför trappor är tekniskt svårt och tar framförallt tid. Tid 
som inte alltid finns. Det fanns de som inte alls ville lyfta en patient på 150kg med bara en 
kollega. Många påpekar att anställningen endast kräver att man klarar ett lyft på 90kg patient 
samt bår 30kg.  
 
Säkerheten i ambulansen 
 
Sedan är frågan hur trångt det blir i ambulanskupén vid en transport av en gravt obes patient. 
Är kupén endast utformad för en bår på 37 cm bår och även då kan det vara trångt i kupén 



runt patienten. Är det en av de mindre ambulanserna är rörelsefriheten nedsatt. Säkerheten för 
personal och patienten kan vara komprimerad. Det finns muntliga rekommendationer att inte 
sätta sig vid huvudändan (på bänk vid bårens huvudända i ambulansen) eftersom vid en 
kraftig inbromsning eller krock så kan båren lossna och klämma personal som sitter där. 
Detta gäller förmodligen vid alla transporter, men då patienten väger mer än vad båren är 
testad för bör faran vara större.  
 
Trappsats-hjälpmedel utöver bårarna 
 
Utöver bårar finns en trappsats, samt de egna lösningar som ambulanspersonalen måste 
arbeta fram på plats. Trappsatsen används genom att patienten läggs ner och kan då släpas på 
det underlag som patienter befinner sig på, dvs på både golv och nerför trappor.  
Personal påpekar att denna trappsats förvisso är bra och man får intrycket att just detta 
hjälpmedel används ofta. Just detta hjälpmedel som används istället för specialbåren är inte 
heller godkänd för mer än 150 kg (bilaga 3).  
Vid en transport i en trappa till exempel måste de som håller emot i selarna verkligen inte 
tappa fotfästet för då faller både personal och patient. Trappsatsen kommer då att glida nerför 
trappan och slå undan benen på den personal som bär i selarna framtill. Förutom riskerna för 
personal och patient skall inte det etiska dilemmat nämnas utifrån patientperspektiv. Ett 
enkätsvar summerar detta:  
”Vem vill bli släpad nerför en trapp, sedan på marken ut till ambulansen. Inte sällan med en 
publik som står och tittar på.”  
 
Hjälpmedel är inte till någon hjälp då patienten kan befinna sig liggandes på golvet eller på 
en otillgänglig plats. Då krävs kreativitet och bärhjälp. Återigen påpekar personalen att just 
bärhjälp inte är något som kan garanteras på grund av tillgänglighet av övriga ambulanser 
eller brandbilar. Det finns exempel på hjälpmedel i USA där den gravt obese patienten läggs 
på ”lakan”, denna fördelar patientens vikt över ytan och det är meningen att 5 stycken bärare 
ska använda den (17).  
 
Personalen svarar på flera ställen i enkäten att de är rädda för sin egen hälsa vid lyft och 
transport av just gravt obesa patienter. Från år 2000-2001 finns siffror som visar att 50 % av 
personalens sjukersättning för skador i samband med lyft och agerande kom från situationer 
där patienten varit gravt obes (15). Dock fanns samma dilemma som vi troligen har här. Får 
man som sjukvårdspersonal avstå från att ta med denna patient i ambulansen på grund av 
vikten - då det finns risk för att samma personal skadar sig? Bryter man mot lagen? Hur säger 
regler och lagar då patienten läggs på en bår där maxvikten överskridits? Vad händer om 
personal eller patient blir skadad? Det finns många frågor, personal har kanske inte heller 
ställt sig eller arbetsgivaren dessa frågor. Utifrån hur hjälpmedel används och ibland inte 
används bör dessa frågor ställas och besvaras.  
Dessa svar ska också vara en grund till de nya rutiner som bör framarbetas för att förbättra 
den pre-hospitala vården av den gravt obese patienten samt arbetsmiljön för de inblandade.  
 
Personalen anser att det tar längre tid att vårda/transportera en gravt obes patient. Men ingen 
har tagit upp problem med att just den medicinska vården kan ta längre tid på grund av 
fetman. 
Att övervaka och undersöka dessa patienter är besvärligt då exempelvis EKG kan vara 
missvisande på grund av att fettvävanden försämrar signalen samt svårigheterna att finna den 
anatomiska struktur som behövs vid en 12-avlednings EKG (17,18), vid syresättningsmätning 
bör det minsta fingret/tån användas.  



Även en blodtrycksmätning kan bli felaktig på en gravt obes patient då manschetten har en 
felaktig storlek. Att vårda en gravt obes patient bör göra sjukvårdaren beredd, på att göra en 
fysisk undersökning och att monitorering av patienten kan fallera. Dessutom är andning och 
invasiva ingrepp en utmaning att göra (19).  Det är inte bara den fysiska förflyttningen som 
tar längre tid för att få detta utfört på ett säkert sätt- utan även den fysiska undersökningen tar 
längre tid. Speciellt om det inte finns materiel som är anpassade till denna patientgrupp. 
 
Det framkom åsikter om att det är ett krav att kunna lyfta tunga personer. Då en 
ambulanspersonal ska anställas krävs det ett bärprov. Detta går ut på att man ska kunna lyfta 
en patient på 90kg på bår, bära denna med en erfaren kollega ett antal trappor upp, vila och 
sedan ner igen. Då trapporna är avklarade ska patient bäras till den väntande ambulansen där 
patienten lyfts in i. Det fanns även en viss frustration över att det fanns personal som inte 
klarar bärprov men ändå tillåts arbeta. Om detta stämmer är det inte bra, varken för personal 
eller patient.  
 
 
Att bära på sin maxkapacitet är inte bra, då finns det inte några marginaler för några fel alls.  
Så som att en personal snubblar eller att patienten får panik och börjar kasta sig på båren till 
exempel. Det bör dock påpekas att det är skillnad på att lyfta en patient på 90 kg  och en som 
väger 150 kg. Så trots ett avklarat bärprov är ingen garanti på att sjukvårdaren klarar en som 
väger mer. 
 
Det finns idag inga rutiner från SOS/Alarm som gör att personal redan vid utlarmning tar 
reda på vad patienten väger. Införs denna rutin behövs i detta läge inte några exakta siffror. 
Det är till och med bäst att fråga patienten/anhörig om en uppskattad vikt, för då fås en så 
korrekt vikt som det går (20). Kanske ska SOS fråga: ”Väger den nödställde mer än 120 kg?”  
Det som kan uppfattas kränkande av vissa är en livsförsäkring. Svaret på just denna fråga ser 
jag som nyckeln till att ambulanspersonalen får möjligheten att utnyttja befintliga resurser 
samt låter de göra sitt jobb. Att använda sig av en vikt som är mindre än den maxvikten som 
finns för båren i ambulanser ger en viss felmarginal.  
 
Nu tar inte SOS reda på denna uppgift till ambulans och det finns inga möjligheter att redan 
från början ta med en specialbår samt ta med extraambulans eller brandstyrka för bärhjälp. 
Varken patient eller personal skall behöva vänta på bår eller bärhjälp. Den ambulans som 
anländer idag standardutrustad kan inte ta en patient som väger över 150 kg på båren. Varken 
vakuummadrasser och scoopbårar är anpassade för gravt obesa patienter (10,15). Trots detta 
används dessa för att kunna flytta patienten. Både patient och personal löper en stor skaderisk 
till exempel om handtag skulle gå sönder i en trappa. Handtagen på vakuummadrassen är 
testade på 100kg. 
 
Det står helt klart att personal är orolig för sin egen och patientens säkerhet. Personalen anser 
att det helt enkelt får ta längre tid än det hade tagit för en normal viktig- tid som kan ge 
komplikationer för livet för den enskilde. Det finns bra hjälpmedel, men inga rutiner som ger 
personal möjlighet att optimalt utnyttja dessa. I dessa rutiner behövs det också finnas klara 
riktlinjer så att ingen skall behöva lyfta tungt utan bärhjälp. Finns dessa rutiner så försvinner 
trycket att behöva ”be om hjälp” vid tunga lyft. I denna uppsats har den varit en vikt på över 
150 kg som talat för gravt obes patient.  
 
 
 



Ambulanspersonalens intention är att ge en snabb, effektiv, säker sjukvård till samtliga 
personer i befolkningen oavsett vikt. Men det går inte att vänta med att planera hur man ska 
flytta en gravt obes patient till den stund då ambulansen anländer till patienten. Denna 
planering och problemlösande ska om möjligast vara klar så att tiden och kraften hos 
ambulanssjukvårdarna ska kunna riktas mot som är viktigast – patienten.  
 
 
Konklusion 
 
Personal inom ambulanssjukvården kan inte välja sina patienter. Levnadsstilen i dagens 
samhälle gör att antalet gravt obesa förmodligen kommer att fortsätta öka. Det finns brister i 
det sätt de gravt obesa patienterna transporteras i ambulanser. De hjälpmedel som finns 
används inte i den omfattning som de skulle kunna ha gjorts.  
Detta förmodligen på grund av att de i nuläget hämtas i efterhand då ambulansen redan finns 
på plats. Hämtningen sker då genom en extra ambulans, om denna finns tillgänglig.  
Då ambulansen anländer till den behövande ska energi läggas på sjukvården, inte att 
organisera logistik för att få tillgång till rätt hjälpmedel. Detta gäller också behovet att få 
bärhjälp - inget man ska be om och dessutom kunna bli nekad. Ambulanspersonalen visar en 
stor kreativitet och engagemang då de löser dessa transporter. De riskerar dock samtidigt 
både sin egen och patientens säkerhet och hälsa.  
 
 
Implikation 
 
Den pre-hospitala organisationen måste bygga upp fungerande riktlinjer som gör transporten 
av gravt obesa patienter säkrare och smidigare för patienten och personalen. Ingen skall 
behöva improvisera eller riskera sin eller patientens hälsa vid en transport av en gravt obes 
person. Studien har genererat en rad frågor: Är det rätt att överskrida gränser på den tekniska 
utrustningen? När kan dessa överskridelser försvaras? Vad händer vid en olycka? Vet 
personalen om sina skyldigheter och rättigheter? Vilken utbildning får de som just rör 
transport/vård av den gravt obesa patienten? Frågorna är av stort intresse för både personal 
och patienter. Redan vid första samtalet till SOS bör kedjan av ”hjälpmedel” sättas i rullning. 
Att fråga en nödställd om de väger mer än 100kg måste vara livsräddande – inte 
diskriminerande. Med rätt information om varför denna fråga ställs kan detta upplevas som 
positivt. 
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Bilaga 1  

 
 
Informationsbrev angående studien 
 
” Den gravt obese patienten i ambulansen” 
 
Härmed tillfrågas du att medverka i en studie om ambulanstransporter 
av gravt obesa patienter. Jag heter Sophie Wöhl och denna studie är 
avslutningen på min magisterutbildning inom kardiologiskvård på 
Högskolan i Halmstad. Till vardags arbetar jag som narkossköterska i 
Landskrona där vi varje vecka opererar just gravt obesa patienter. 
 
Studien ska behandla de svårigheter som kan uppstå när man ska 
transportera/flytta en patient som är gravt obes (jag har valt en vikt på 
150 kg). Jag ber dig fylla i bifogad enkät och lägga den i lådan hos 
Mikael Steen. Distriktchef Carl-Olof Wramby har godkänt att denna 
enkät delas ut. Att fylla i enkäten är frivilligt och sker anonymt. Ingen 
kommer att veta vad just du svarat. Jag önskar att få enkäten ifylld 
senast den 14 maj.  
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Sophie Wöhl  0705-28 27 88 eller s.ahlberg@confood.com 
Handledare Cathrine Hildingh Universitetslektor 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 035-16 74 97 eller 
Cathrine.Hildingh@hos.hh.se 
 
 

 
 
 
 
 



Bilaga 2 
Enkät 
 
”Den gravt obese patienten i ambulansen” 
 
 
1/ Kön: Man …. Kvinna …. 
 
2/Ålder: …… 
 
3/ Utbildning: Ambulanssjukvårdare….Sjuksköterska….. Sjuksköterska med 
specialistutbildning …. 
 
4/Hur många år har du jobbat med ambulanssjukvård? ..... 
 
5/Har du varit med om att hämta en patient som väger mer än 150 kg?  
Ja….. Nej …. Om nej gå vidare till fråga 8 
 
5:1/Om ja, hur många gånger under det sista året? ...... 
 
5:2/När fick ni reda på att patienten vägde mer än 150 
kg?_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
5:3/Hur transporterade ni patienten till 
ambulansen?______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
5:4/Vilka problem stötte ni 
på?_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
5:5/Tog det länge tid än med en normalviktig patient? Ja …..Nej……. 
 
 
 
5:6/Om ja, hur lång tid extra cirka? .............................. 
 



5:7/Fick ni kalla på extra bärhjälp? Ja ……. Nej  ………. 
 
5:8/Om ja, hur kallade ni på denna bärhjälp? Via SOS….. Stationen ……… På 
annat sätt……………………… 
 
6/Har ni vid något tillfälle använt den speciella båren som tar 250kg´s patienter? 
Ja …….. Nej ………. 
 
7/Om ni använt denna specialbår – går det att lyfta patienten utan extra 
bärhjälp? 
Ja ….. Nej …..  
 
8/Anser du att ni idag har tillräckligt med hjälpmedel samt bra rutiner för att 
säkert och inom rimlig tid kunna transportera en patient som väger mer än 150 
kg? Beskriv hur du ser på detta 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________ 
 
 
 
Tack för er hjälp! 
Med vänlig hälsning 
Sophie Wöhl  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bilagor av tekniska hjälpmedel borttagna då jag ej har tillstånd att publicera 
företagens fakta. 


