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Sammanfattning 
Under en snabb och krängig ambulansfärd är det ofta svårt att ge patienten dropp genom att 
sätta in en perifer venkateter (PVK) i armen på ett säkert och enkelt sätt. Därför sätts ofta 
venkatetern in redan på skadeplatsen vilket försenar transporten till sjukhuset. 
 
Syftet med arbetet är att hitta en ny metod eller en förbättring på dagens metoder att sätta 
dropp i ambulans eller att ändra på förhållandena i ambulansen, utan att öka risken för skada 
hos patient eller sjuksköterska. För att få fram en ny metod eller förbättring på insättning av 
dropp i ambulans intervjuades traumaläkare, tillverkare av PVK, en sjuksköterska och 
ambulanssjuksköterskor/sjukvårdare med flera. En litteraturstudie utfördes. 
 
En förbättring som föreslås är att använda en lampa som förtydligar blodkärlen och en annan 
förbättring är att sätta en lampa på innerväggen i ambulansen som gör att blodkärlens konturer 
syns tydligare eftersom ljuset kommer från sidan. Skakningar kan minskas genom att sätta 
britsen och sjukvårdarstolen på samma enhet för att få en jämn skakning. Författarna föreslår 
en ny metod där en PVK sitter fast på en värmekudde runt armen. Slutsatsen blev att inom 
tätorter är det inte lika viktigt att ge dropp jämfört med glesbygden eftersom närheten till 
sjukhus gör att transport till sjukhus prioriteras.



  



Abstract 
During a fast and bumpy ambulance journey, it is often difficult to administer intravenous 
fluid to the patient by inserting a peripheral vein catheter (PVC) in the arm in a safe and easy 
way. The vein catheter is therefore often inserted at the scene of the accident which will delay 
the journey to the hospital. 
 
The purpose of the report is to find a new method or an improvement of the current method to 
administer infusion in the ambulance or to change the conditions in the ambulance, without 
increasing the risk of harm to a patient or a nurse. This was solved by interviewing a trauma 
doctor, a manufacturer of vein catheters, a nurse and ambulance nurses / paramedics, and 
others. A literature review was also performed. 
 
An improvement proposed is to use a lamp that clearly enhances the blood color of the veins 
on the patient’s arm. Another improvement is to put a light on the inner wall of the ambulance 
that amplifies the contours of the blood vessel as the light is coming from the side. Turbulence 
can be reduced by putting the stretcher and the seat, where the nurse is sitting, on the same 
unit to get a joint turbulence. The authors propose a new method where a PVC is fixed on a 
heating pad attached to the arm. The conclusion was that in urban areas it is not as important 
to administer infusion compared to rural areas, since the proximity to the hospital makes 
transport to hospital a priority.  
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1. Inledning 

När ambulansen kommer till skadeplatsen är det viktigt att kunna åka iväg till sjukhuset med 
patienten så snabbt som möjligt för att få vård. Ofta behöver patienten få vätskeersättning 
eller läkemedel och det ges med dropp via en perifer venkateter (PVK) in i blodbanan. På 
grund av att det bland annat är krängigt i ambulansen när den snabbt kör till sjukhuset är det 
svårt att sätta in PVK:n under färden. Därför görs detta ofta innan ambulansen åker iväg. 
Enligt Magnus Falkén, traumaläkare på Karolinska Solna (2011, intervju, 21 mars), tar det 
mellan två och tio minuter för ambulanspersonalen att sätta in en PVK innan de åker iväg. 
 
Syftet med detta kandidatexamensarbete är att ge förslag på hur insättning av dropp kan 
förbättras, påskyndas och bli säkrare så att ambulanspersonalen kan sätta dropp i ambulansen 
utan att förlora tid på skadeplatsen eller att det är en fara för personal eller patient. 
 
I detta arbete presenteras flera metoder och förbättringar på dagens metoder där varje 
metodval eller förbättring ska kunna tillämpas för de patienter som är i behov av dropp. 
Patienter behöver olika mycket assistans i ambulansen och har olika mycket bråttom till 
sjukhuset beroende på hur allvarligt deras tillstånd är. I och med att det är svårt att se alla 
olika patientfall inriktar sig detta arbete på en patient i ambulansen. 
 
Målet med arbetet är att hitta en ny metod eller att ge förslag på förbättringar på dagens 
metoder och förhållanden som påverkar insättandet av PVK då dropp ska ges till patienter i 
ambulans. Riskerna för skada på personal och patient i ambulansen ska vara så små som 
möjligt om förbättringsförslagen används. Exempel på risker är nålstick, smitta med mera. 
Det undersöktes även hur pass viktigt det är att sätta dropp i ambulans överhuvudtaget. 
 
För att uppnå målet intervjuades flera personer med olika bakgrund och med stor insikt i 
problematiken med dropp i ambulans. Genom att intervjua dessa personer speglas 
verkligheten. De vet hur problemet ser ut idag och vilken utrustning som finns på marknaden 
just nu. Detta ledde till att mer uppdaterad information finns i detta arbete än om endast gamla 
rapporter inom ämnet fanns till förfogande. Eftersom ett intervjuunderlag relativt lätt kan bli 
subjektivt måste detta tas i beaktande då arbetet läses. 
 
Arbetets begränsningar är att intervjuerna sker inom Stockholmsområdet och därför är även 
frågorna begränsade till Stockholm. Dock har ett fåtal mejlintervjuer gjorts med personer från 
andra delar av landet. 
 
Kandidatexamensarbetet utfördes i samarbete med CTMH:s clinical innovation fellowships. 
Magnus Falkén, traumaläkare på Karolinska Solna, introducerade problemet med insättning 
av dropp i ambulans för CTMH, bland annat för CTMH:s Anna Thies. Anna Thies 
tillsammans med Stefan Karnebäck, KTH, är handledare under kandidatexamensarbetet.  
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1.1 Historia 

En kortfattad historia om ambulanssjukvården är nödvändig för att få en förståelse för hur den 
fungerar idag. Utifrån den finns en bra grund och kunskap för att bättre kunna bidra till den 
framtida utvecklingen. 
 
Tidigare användes ambulanser främst för att transportera skadade personer till sjukhusen. 
1964 tillämpade Sveriges ambulanser en standard som innebar att patienten skulle kunna få 
vårdhjälp redan på skadeplatsen. Under 1980-talet blev ambulanserna utrustade med bland 
annat defibrillatorer och lust- och syrgas kunde även ges till patienterna. 1991-1992 började 
dropp med vätskeersättning användas. Enda kravet på utbildning var undersköterske- 
utbildning. Patienten kunde även få läkemedel, men endast ett fåtal kunde ges i ambulansen. 
(Rudstam,T. 2011, intervju, 18 mars). Idag ges dropp dagligen i ambulansen och uppemot 40 
läkemedel är tillgängliga. Den snabba utvecklingen av ambulanssjukvården kan bland annat 
bero på att kravet på utbildning av ambulanspersonal har skärpts. Från och med år 2005 är det 
obligatoriskt att personen som vårdar patienten i ambulansen har en sjuksköterskeutbildning 
med tre års grundutbildning följt av ett års specialistutbildning inom ambulanssjukvård, 
intensivvård eller anestesi. Ambulansföraren måste åtminstone ha en undersköterske- 
utbildning och därefter 20 veckors specialistutbildning. Allt detta för att kompetensen i 
ambulansen ska vara så hög som möjligt. (Rudstam, T. 2011, intervju, 18 mars; Sjöholm, A. 
2011, mejlintervju, 7 april). 
 
Även droppanordningens historia är viktig för att få en inblick i hur dagens tillverkare av 
anordningens delar tänker när nya produkter utvecklas. Anders B Nilsson (2011, mejlintervju, 
20 mars) hos tillverkaren BD, Benton Dickinson and Company, berättar att det som satte fart 
på utvecklingen var introduktionen av plast på 1950-talet. Det gjorde att produkterna blev 
billigare och lättare att hantera bland annat för att de började användas som engångsartiklar. 
Den första engångsmembrankanylen lanserades 1963-1964. En engångskanyl, Venflon, 
introducerades några år senare och blev det stora varunamnet inom infusionsterapi. Sedan 
dess har den utvecklats och förnyats flera gånger. Utifrån Venflon har andra produkter 
utvecklats såsom Neoflon – som är till för barn, Connecta – trevägskranar och även 
nålskyddade produkter. 
 
Idag ges vanligtvis intravenöst dropp till alla patienter som färdas med ambulans. Detta görs 
för att det har visats i kliniska studier i krig under 1900-talet och i vissa experimentella studier 
på djur och människor att vätska bland annat förhindrar hypovolemi och chock. Snabb 
behandling av blödningschock förhindrar antagligen även några sena dödsfall i multipel 
organsvikt. (Riddez & Boström & Hahn 1999, s. 3896-3898). 
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2. Nulägesbeskrivning 
2.1 Insättning av dropp 

Idag är användning av dropp vanligt, både på sjukhuset och i ambulansen, för att patienten ska 
få vätska, näring och läkemedel. Med hjälp av en perifer venkateter (PVK) fås en infart till 
patientens blodbana. PVK:n är gjord av polytetrafluoretylen, polyuretan eller teflon och består 
av en stålkanyl och ett böjligt plaströr (så kallad kateter). (Forslöw, M 2009).  
 
Marie Forslöw (2011) skriver: 
”En perifer venkateter läggs in för att intravenöst: 

• upprätthålla eller korrigera vätske-, elektrolyt- och näringsbalans 
• administrera läkemedel 
• ge transfusion av blod eller blodkomponenter 
• säkra veninfart i akut skede”.  

 
Genom att hitta en lämplig ven på patienten, 
vanligtvis på underarmen eller på handryggen, 
hittas en infart till blodbanan. Innan nålen förs in 
bör området där nålen ska stickas in, rengöras med 
klorhexidin. Stålkanylen sticker hål i huden så att 
den kan komma i kontakt med venen. Stålkanylen 
ska ha vinkeln 30 grader gentemot armen för bästa 
instickning. (Se fig.1.) Om stålkanylen kommer in i 
venen påvisas detta av att blod kommer upp i 
stålkanylen vilket är synligt för sjuksköterskan. 
Därefter skjuts katetern in i venen och nålen dras ut 
så att endast katetern sitter kvar. (Grunditz, E., 
2011, intervju, 16 mars). 

Fig. 1. Insättning av dropp med hjälp av 
PVK.

 
Vätskebehållaren, droppåsen, har en utgång och en ingång. Utgången är till för att innehållet 
ska kunna upptas av patienten. Ingången är till för att vätska ska kunna tillsättas till behållaren 
vid behov, exempelvis extra näring. Som hjälp används en uppdragningskanyl. (Grunditz, E., 
2011, intervju, 16 mars).  
 
Aggregatet leder vätska från vätskebehållaren till den instuckna katetern. På aggregatet sitter 
en ventil för reglering av vätskeflödet till patienten. Innan aggregatet ansluts till katetern bör 
det kontrolleras att ventilen är avslagen. Att inga luftbubblor finns i aggregatet bör också 
kontrolleras för att ingen luft ska komma in i venen. En trevägskran kan anslutas om patienten 
är i behov av fler vätskor/läkemedel snabbt, exempelvis om patienten behöver glukos och 
morfin samtidigt. Används inte alla vägar bör de som ej används stängas av genom att vrida 
på kranen för att inte luft ska komma in i blodbanan. Ventilen regleras sedan efter patientens 
behov. (Grunditz, E., 2011, intervju, 16 mars). 
 
Droppet på sjukhuset skiljer sig från ambulansen genom att på sjukhuset finna vanligen en 
större droppanordning. Denna består av en låda som vätskebehållaren sätts in i. Ett övertryck 
skapas genom att en kudde pressar på påsen vilket leder till att ett högt flöde skapas. Detta 
kan göra att patienten kan få tillgång till flera liter vätska per minut. (Falkén, M. 2011, 
intervju, 21 mars). I ambulansen hänger dropp vanligen från krokar i taket där ett flertal dropp 
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kan fästas. Krokarna är placerade över britsen vid patientens fotända. (Öhlin, A. 2011, 
intervju, 17 mars). 
 
Uppfattningen om hur svårt det är att sätta in en PVK under ambulansfärd skiljer sig beroende 
på person och erfarenhet. Om den ena ambulanssjuksköterskan/sjukvårdaren i ambulansen 
misslyckas med insättningen brukar den andra försöka. För att underlätta insättningen stasas 
armen av med en blodtrycksmanschett för att förtydliga venerna och därefter kan man slå lite 
lätt på det område där insättningen skall ske vilket leder till att kärlen blir extra tydliga. 
(Axelsson, G. 2011, mejlintervju, 31 mars). 
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3. Metoder och genomförande 

Arbetet gick ut på att försöka få fram en ny metod eller att förbättra dagens metoder för 
insättning av dropp i ambulans. Dessa grundar sig på undersökningar, där främst muntliga 
intervjuer har genomförts men även några skriftliga intervjuer har förekommit. 
Internetsökningar har gjorts där framförallt sökningar på PubMed gett resultat.  
 
3.1 Muntliga intervjuer 

Det utfördes totalt åtta muntliga intervjuer och dessa genomfördes på de intervjuades 
arbetsplatser. Vid dessa intervjuer har det inte funnits någon tillgång till en diktafon utan 
endast anteckningar har gjorts. Detta har lett till att inga exakta citat har använts i arbetet utan 
endast en sammanfattning av intervjuerna. Muntliga intervjuer ger dock personliga svar som 
intervjuaren kan bygga vidare på under intervjun. Frågorna från intervjuerna är listade i 
Bilaga 1. 
 
3.1.1 Sjuksköterska 

Syftet med att intervjua en sjuksköterska var att få en genomgående beskrivning av hur ett 
dropp ser ut och fungerar. För att kunna förstå vilka problem som uppkommer vid insättning 
av en perifer venkateter (PVK) behövdes denna grundläggande förståelse. Elin Grunditz, 
sjuksköterska på Sankt Görans sjukhus, intervjuades.  
 
3.1.2 Ambulanssjuksköterskor/sjukvårdare 

Syftet med dessa intervjuer var att få större förståelse för hur PVK:n sätts in då patienten 
befinner sig i en ambulans och att förstå skillnaderna mellan hur detta utförs på ett sjukhus 
och i en ambulans. För att se problemet med insättning av dropp från olika perspektiv 
intervjuades både oerfarna och erfarna personer. I och med att ambulanssjuksköterskor har 
huvudansvaret för insättningen av PVK:er i ambulansen har fokus därför legat på att intervjua 
fyra ur ambulanspersonalen för att få mer insikt i deras arbete. 
 
Arvid Öhlin är en erfaren ambulanssjukvårdare på Aisab, ambulanssjukvården i 
Storstockholm AB – ett landstingsägt företag. Han intervjuades i en ambulans, vilket gav en 
större inblick i ambulanssjukvården. Arvid Öhlins chef Anette Billborn intervjuades även, 
framförallt om ambulansens historia. Anette Thilander, snart utbildad ambulanssjuksköterska, 
intervjuades på Sankt Görans sjukhus. Björn Pettersson, ambulanssjuksköterska, intervjuades 
på Stockholms Prehospitala Centrum på Södersjukhuset. 
  
3.1.3 Områdeschef för Falck 

Syftet med intervjun var att skapa större förståelse och få ny information om hur insättningen 
av dropp i ambulans fungerar. Falck bedriver ambulanssjukvård för flera landsting och 
regioner. Tomas Rudstam som är områdeschef för Falck i Hägersten intervjuades. 
 
3.1.4 Medicintekniska avdelningen på Karolinska Huddinge 

Syftet med intervjun var att få en beskrivning av hur tekniken bakom dropp fungerar och 
undersöka om det fanns några förslag på förbättringar. Simon Husiman, ingenjör på MTA, 
gav förslag på hur insättningen av dropp i ambulans kunde förbättras. 
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3.1.5 Traumaläkare på Karolinska Solna 

Magnus Falkén, traumaläkare på Karolinska Solna, upplyste CTMH att insättning av dropp i 
ambulansen hade en förbättringspotential. Målet med att intervjua Magnus Falkén var att få 
fram information om vad som egentligen är problemet med insättning av dropp i ambulans. 
Intervjun var viktig för att förstå arbetets problematik. 
 
3.2 Skriftliga intervjuer 

Tre skriftliga intervjuer har gjorts och frågorna ställdes via mejl. Detta leder till att 
intervjuerna är mer opersonliga och lättare kan misstolkas, vilket har försökts undvikas genom 
att ställa tydliga frågor. Frågorna från intervjuerna är listade i Bilaga 2. 

 3.2.1 Ambulanssjuksköterska 

Förhoppningarna med intervjun var att få ännu mer information om dropp i ambulans samt 
möjliga förslag på nya eller förbättrade metoder. Mejlintervjun fördes med Glen Axelsson 
som är legitimerad sjuksköterska sedan 1989 och har jobbat på Falu Ambulansen länge.  
 
3.2.2 Tillverkare av PVK 

Intervjuns syfte var att få reda på mer information om hur PVK:n är uppbyggd, vilka olika 
sorter som tillverkas och hur PVK:n har utvecklats genom åren. Mejlintervju utfördes med 
Anders B Nilsson som jobbar på BD, Benton Dickinson and Company, som tillverkar 
PVK:er.  
 
3.2.3 Försvarsmakten  

Syftet med intervjun var att få reda på hur utvecklingen av dropp fungerar i försvaret då de 
måste hantera allvarliga skador i krig. Mejlintervjun gjordes med Anders Sjöholm som är chef 
för materialutvecklingsavdelningen där. 
 
3.3 Litteraturstudie 

Informationssökningar om hur dropp i ambulans fungerar, PVK:er och ambulansens historia 
utfördes. För att hitta denna information har främst artikelsökningar utförts med databasen 
PubMed. Sökord som har använts och gett resultat är: ambulances, PVK och ambulances and 
infusion. Majoriteten av studierna som gjorts på PubMed kommer inte från Stockholm och 
Sverige vilket gör att färre träffar fås för detta arbete på grund av arbetets begränsning. 
 
Andra sökningar har gjorts med hjälp av Internet. Sökord som användes var: ambulans, PVK, 
dropp och dropp i ambulans. Vissa referenser i de påträffade artiklarna har också använts. 
Begränsningar har gjorts då många sökningar inte har berört hur det fungerar i en ambulans, 
utan mest på sjukhus, vilket inte alltid har varit användbart. Hitta 
 
  

6 
 



4. Resultat 
Insättning av dropp är vanligtvis svårare att göra i en ambulans än på ett sjukhus. Det beror 
framförallt på att oberäkneliga rörelser kan uppstå, bland annat på grund av att ambulansen 
svänger och håller hög hastighet. Det försvåras även på grund av att det är trängre utrymmen 
och för att belysningen är dålig. (Rudstam, T. 2011, intervju, 18 mars). På sjukhuset däremot 
är det ett relativt enkelt ingrepp då det finns värme, bra ljus, patienten ligger still, 
arbetsställningen är bra och störande ”publik”, som kan finnas vid skadeplatsen som 
ambulansen anländer till, förekommer inte. (Axelsson, G. 2011, mejlintervju, 31 mars).  
 
På grund av svårigheterna att sätta dropp i ambulans sätter därför sjuksköterskor ibland dropp 
på skadeplatsen innan patienten transporteras mot sjukhuset, exempelvis då 
ambulanspersonalen redan innan vet att patienten kommer att krampa på vägen (Öhlin, A. 
2011, intervju, 17 mars). Ibland kan även ambulansen vara tvungen att stanna till vid 
vägkanten för att sjuksköterskan ska kunna sätta dropp. Om dropp sätts under ambulansfärden 
finns det till hjälp ett utkiksfönster där sjuksköterskan kan undersöka om vägen är fri för 
hinder. Vanligtvis sätts inte dropp i ett villaområde där det är många småvägar utan 
ambulanspersonalen väntar hellre tills ambulansen kommit ut på en längre raksträcka. 
(Pettersson, B. 2011, intervju, 6 april). 
 
Det uppskattas ofta av sjukhuspersonalen att ha en färdig infart till blodbanan när patienten 
anländer till sjukhuset. Om patienten plötsligt blir sämre kan det vara en stor fördel om infart 
redan finns så att patienten snabbt kan få tillgång till dropp. (Falkén, M. 2011, intervju, 21 
mars). 
 
4.1 Nödvändigheten att sätta dropp 
Dropp är vanligtvis inte den avgörande faktorn om patienten kommer att överleva eller inte. 
Om dropp tar tid att sättas in då mer vitala insatser egentligen behövs, kan det leda till att 
tiden används fel. Detta framförallt om den ”gyllene timmen” ska följas; att tiden utanför 
sjukhuset ska begränsas. Då transporttiden till sjukhus i tätorter är kort hinner endast en liten 
mängd vätska med att ges till patienten. Idag tar det vanligtvis mellan 2-10 minuter att sätta 
dropp utanför ambulansen och i genomsnitt 12-13 minuter att färdas i ambulansen från 
centrala Stockholm till Karolinska Solna. Detta leder till att tiden som förloras på att sätta 
dropp på skadeplatsen är ganska stor i förhållande till tiden det tar innan patienten når 
sjukhuset om inte insättningen av dropp kan ske på ett smidigt sätt i ambulansen. (Falkén, M. 
2011, intervju, 21 mars). Det gör att tiden förlängs innan behandlingen på sjukhuset kan 
påbörjas. En övervägning måste göras på skadeplatsen över hur pass viktig vätskan är för 
patienten. Det som undersöks främst är om patienten har en kontrollerad blödning, kan 
stoppas på skadeplatsen, eller en okontrollerad blödning, måste till operation för att stoppa 
flödet, och i vilken grad patienten är drabbad av blödningschock. (Riddez & Boström & Hahn 
1999, s.3896-3898). 
 
Det finns några nackdelar med att ge vätska. Om en patient blöder kan vätskan öka 
blödningen eller göra att det är svårare att få stopp på flödet. Om vätska tillförs då den inre 
blödningen är svår att stoppa blir prognosen ofta värre på grund av reblödning, vilket innebär 
förnyad blödning. (Riddez & Boström & Hahn 1999, s. 3896-3898). 
 
Om ambulanspersonalen anser att patientens liv är i fara på grund av att denne exempelvis 
inte har tillräckligt mycket vätska i kroppen är situationen annorlunda. Då kan det vara 
viktigare att sätta droppet innan ambulanstransporten börjar.  En sådan situation kan 
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exempelvis inträffa på sommaren då många äldre drabbas av vätskebrist och därför är i stort 
behov av vätskedropp. (Grunditz, E. 2011, intervju, 16 mars). Tillsättningen av vätska innan 
patienten kommer till sjukhuset kan även vara viktig om restiden är längre än 
genomsnittstiden för att volymen i kroppen ska upprätthållas. (Falkén, M. 2011, intervju, 21 
mars). Det som avgör hur viktigt det är att få i patienten vätska i ett tidigt skede beror på hur 
lång tid det tar från att skadan sker till att patienten får vård på sjukhus, vilken typ av blödning 
det rör sig om, med vilken hastighet vätskan ges och patientens hemodynamiska tillstånd med 
mera. (Riddez & Boström & Hahn 1999, s. 3896-3898). 
 
I en studie som gjordes 1994 delades patienter med skador på thorax på grund av kniv- och 
skottskador, upp i två grupper. De som skadades jämna dagar fick vätska redan på 
skadeplatsen och de som skadades udda dagar fick inte vätska förrän vid operation. Förutom 
detta var behandlingen lika. Det visade sig att fler av de som inte fått vätska förrän på 
operationsbordet överlevde än de som fått vätska från och med skadeplatsen. (Bickell et al. 
1994). Denna information är fortfarande relevant enligt Magnus Falkén (2011, intervju, 21 
mars). 
 
4.2 Dagens metoder 
I dagsläget finns två alternativ på hur insättningen av dropp i ambulansen ska gå till. Det 
första och vanligaste är med en perifer venkateter (PVK) och det andra är med en intraosseös 
nål. Den intraosseösa nålen, vanligtvis av märket IZ-IO, sätts rakt in i benmärgen genom 
knäet eller axeln med hjälp av en mindre borrmaskin. Denna metod används främst på 
medvetslösa. (Öhlin, A. 2011, intervju, 17 mars). Smärta kan mätas med VAS-skalan. Där är 
noll ej smärta och tio maximal smärta. Insättning med intraosseös nål ligger på 3 på denna 
skala. Det som gör ont är inte borrningen utan då läkemedel sprutas in i benmärgen. För att 
minska smärtan kan man bedöva med cylakoin. (Rudstam, T. 2011, intervju, 18 mars). 
Borrningen anses vara lättare men de två stora nackdelarna är att infektionsrisken är större 
samt att det är en dyr metod (Öhlin, A. 2011, intervju, 17 mars). 
 
En annan intraosseös metod som användes förr kallas B.I.G, Bone Injection Gun. En nål sköts 
då in i benmärgen med hjälp av en fjäder. Den stora nackdelen var att inställningar för hur 
långt nålen skulle skjutas in var tvunget att bestämmas innan inskjutningen, vilket gjorde att 
tid förlorades. Dessutom har ett flertal olyckor skett då sjuksköterskan har råkat skjuta in den i 
sin egen hand.  Amerikanska militärer har idag därför utvecklat en metod som kallas F.A.S.T., 
First Access for Shock & Trauma. Denna metod liknar den metod som används med den 
intraosseösa nålen IZ-IO men borras istället in i bröstbenet. Detta görs för att soldatens skydd 
oftast skyddar bål och bröstkorg medan extremiteterna är blottade. Vid skada i krig finns en 
risk att ben eller armar förloras, där de traditionella apparaterna vanligen sätts in och därför är 
denna metod användbar vid sådana situationer. (Pettersson, B. 2011, intervju, 6 april). 
 
4.3 Komplikationer 
Då PVK:er används är tromboflebit, en inflammation i ett ytligt blodkärl, och svullnad de 
vanligaste komplikationerna. De förekommer i mellan 2 till 67 procent av fallen. PVK:erna 
hos vuxna byts därför ut med intervall på mellan 48 och 96 timmar. (Hammarskjöld 2008, s. 
3188). Symtom för tromboflebit är rodnad, ömhet och smärta med mera. Svullnad beror 
vanligtvis på att mikroorganismer tar sig in genom katetern och en infektion påbörjas. 
(Forslöw 2009, 2011-03-22). 
 
Det är viktigt att tänka på hygienen och att desinfektera allt som ska användas vid insättande 
av dropp i ambulans med klorhexidin. Dock säger Arvid Öhlin, ambulanssjukvårdare (2011, 
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intervju, 17 mars), att det inte prioriteras vid fall som är livshotande. I sådana fall måste 
PVK:n bytas ut så fort det är möjligt. (Forslöw, M 2009). 
 
Risker med att hantera nålar i ambulans är bland annat att personalen kan sticka sig på nålen 
och om patienten har någon sjukdom som smittar via blodet kan personalen bli smittade 
(Öhlin, A. 2011, intervju, 17 mars). Om det är skakigt eller svårt att sätta in en PVK i 
ambulansen kan det hända att personalen vill sätta in nålen i katetern igen exempelvis för att 
sticket inte blev lyckat. En nål som har dragits ur katetern får dock aldrig sättas in igen då 
risken för att katetern skärs av finns (Forslöw, M 2009). 
 
4.4 Förslag på förbättringar och metoder 
Restiden bör minimeras och samtidigt, på ett enkelt sätt, ska patienten få den bästa vården 
som möjligt genom att sätta in PVK:n för att patienten ska få vätska, näring eller läkemedel 
vid behov under transporten till sjukhuset. Det är dessutom viktigt att inte åstadkomma någon 
ytterligare skada på patienten. Detta problem skulle kunna lösas genom att hitta förbättringar 
till insättningen av dropp i en ambulans. (Falkén, M. 2011, intervju, 21 mars). 
 
4.4.1 Minimering av skakningar 
Idag sitter britsen, som patienten ligger på, fast i ambulansen medan sjuksköterskan skakar i 
en annan takt vilket leder till svårigheter vid insättningen av dropp. Idag finns det flyg- och 
bilsimulatorer som gör träning på sådana simulatorer mer verklighetstrogna genom att skaka 
som ett flyg/en bil. Om man gör tvärtom och får hela systemet stabilt skulle problemen med 
att sätta dropp i ambulans helt kunna lösas. Detta skulle kunna göras genom att få hela bakre 
delen av ambulansen, där patienten ligger, helt stilla vilket skulle medföra att det blir i princip 
lika ”enkelt” att sätta dropp som på ett sjukhus. En alternativ lösning till att minimera 
skakningar är att få sjukvårdarens stol och britsen att skaka lika mycket och i takt med 
varandra. Detta skulle kunna göras genom att både stolen och britsen sitter på samma enhet. 
(Huisman, S. 2011, intervju, 18 mars). 
 
4.4.2 Förbättring av belysningen på patienten i ambulansen 
På toaletter längs motorvägar används ibland ett blått ljus för att förhindra personer att 
missbruka narkotika eftersom det blåa ljuset gör att venerna då blir svårare att hitta. Denna 
teknik kan användas fast omvänt, det vill säga finna ett ljus som gör att det blir lättare att hitta 
patientens vener. Detta ljus skulle kunna användas i ambulansen för att göra det lättare för 
sjuksköterskorna att hitta en bra ven att sätta in PVK:n i. (Huisman, S. 2011, intervju, 18 
mars). Ett annat alternativ är att förtydliga konturer genom att belysa venerna på patientens 
arm från sidan. Genom att tydligare se konturerna på venerna kan insättningen av PVK:n 
förenklas. (Pettersson, B. 2011, intervju, 6 april). 
 
4.4.3 PVK fastsatt på en värmekudde – Författarnas n
Utifrån interv

ya metod 
juerna har egna idéer utvecklats av författarna. 

En smidig värmekudde lindas runt underarmen och fästs med 

 sig 

  

Den mest rimliga idén fungerar enligt följande (Se Fig. 2.):  

hjälp av kardborreband. Kudden är elektriskt driven för att 
den snabbt ska kunna värmas upp när den ska lindas runt 
patientens arm. Värmen är till för att blodkärlen ska vidga
för att sticket då enklare kan utföras. På värmekudden sitter 
en PVK fastsatt, även den med hjälp av ett kardborreband.  
Armen ligger stilla på britsen genom att lindas in i en filt som

Fig. 2. PVK fastsatt med 
ekudde.  kardborreband på en värm
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ligger runt patienten. Därefter kan PVK:n regleras och vinklas så att den ligger rakt mot venen 

.4.4 Andra förslag 
iskuterades var att ge läkemedel och vätskeersättning i tablettform. 

en 

  
ar 

för att sedan manuellt föras in i venen.  
 
4
Ett annat förslag som d
Anledningen till att detta inte fungerar beror främst på att tabletten förlorar sin effekt på väg
genom kroppen, exempelvis då den passerar levern.  På grund av att tabletten måste passera 
genom hela kroppen kommer det att ta längre tid innan tabletten börjar verka. En annan 
nackdel är att om patienten vomerar förlorar det sitt syfte då läkemedlet lämnar kroppen.
Att få läkemedel eller vätska genom att sätta en spruta i stora blodkärl vid analöppningen h
den stora nackdelen att om patienten drabbas av kramp är det lätt att läkemedlet eller vätskan 
kommer ut som avföring eller urin. (Pettersson, B. 2011, intervju, 6 april). 
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5. Diskussion och slutsats 
De intervjuade kunde inte ge förslag på några nya metoder för insättning av dropp i ambulans. 
Att ge förslag på förbättringar av dagens metoder och framför allt att titta på förhållanden som 
bidrar vid insättning av perifer venkateter (PVK) i ambulans var dock fullt möjligt. Efter 
förbättringsförslagen i slutsatsen ger författarna ett eget förslag på en ny metod som kommit 
fram från intervjuerna.  
 
Tolv personer med olika yrken och bakgrunder intervjuades. Dessa personer, liksom de flesta 
andra yrkesgrupper, har lärt sig en metod som de tycker fungerar och som de är vana vid. Att 
då fråga vilka förbättringspotentialer det finns är inte speciellt givande i och med att det inte 
är många som tycker att någon ändring på det som fungerar behöver ske. Därför kom många 
med bra förslag på saker som redan finns men sa att det egentligen inte är ett stort problem. 
Om förslagen dock är bra och kan tillämpas i ambulanser är det en bra investering vilket 
resulterar i att uppmärksamheten i ambulansen kan koncentreras på annat håll för att hjälpa 
patienten. (Thies, A. 2011, handledare). 
 
De som intervjuades var främst personer som jobbar inom ambulans- och sjukvården för att 
de har god insikt i hur de hanterar dropp idag och vad som är bäst för patienten. En trend 
visades när en del intervjuer hade gjorts, vilket hade lett till att fler intervjuer troligen endast 
hade stärkt resultaten snarare än kommit med fler förslag. Några som eventuellt skulle ha 
kunnat ge mer givande information var utvecklare inom denna bransch men när till exempel 
en tillverkare av PVK intervjuades var han förtegen med sina idéer för att inte avslöja någon 
information för sina konkurrenter.  
 
Begränsningen är Stockholm för att det är endast inom det området vi har kunnat intervjua 
personer. Vi har inriktat oss på förhållandena i en tätort för att det kan se annorlunda ut när 
det exempelvis är längre till ett sjukhus och bebyggelsen är glesare som ofta är fallet på 
glesbygden. Därför är dropp i ambulans viktigare på glesbygden än i tätorten. 
 
Några resultat av intervjuerna var att det kan ta upp till 10 minuter att sätta in PVK:n, att 
insättningen ofta sker på skadeplatsen för att det är svårt att sätta in PVK:n i patienten i 
ambulansen och att genomsnittliga tiden för ambulansen att komma till sjukhuset Karolinska 
Solna från centrala delar av Stockholm är 12-13 minuter. Frågan som då uppstår är om det 
verkligen är nödvändigt att sätta dropp om det nästan tar lika lång tid att sätta in PVK:n som 
det tar för patienten att ta sig till sjukhus, då relativt mycket vätska inte hinner tillföras 
patienten under denna korta tid. Om det handlar om en traumapatient som förlorar mycket 
blod är det viktigt att snarast åka in till sjukhuset där läkare väntar. Om patienten har svår 
chock eller är mycket dehydrerad är det viktigare att få i patienten vätska så snabbt som 
möjligt. Därför är det viktigt att ambulanspersonalen kan göra en avvägning över hur just den 
patienten som de kommit till behöver behandlas. 
 
I förslagen på förbättringar har ingen kostnadskalkyl gjorts. Ekonomiska jämförelser har 
endast gjorts mellan de olika förbättringsförslagen nedan. 
 
  

11 
 



5.1 Minimering av skakningar 

Ett inbyggt, bakre rum i ambulansen för att få bort skakningar skulle lösa problemet helt men 
är en väldigt orimlig lösning på problemet. Dels för att det skulle vara svårt att bygga in rum i 
varenda ambulans för att få det helt skakfritt men främst alldeles för dyrt med tanke på den 
enorma ombyggnationen som skulle krävas i alla ambulanser som finns. 
Ett mer rimligt alternativ för att minimera skakningarna i ambulansen är att sätta 
sjukvårdarens stol och britsen på samma enhet. Om båda har samma fjädring och om Simon 
Huismans (2011, intervju, 18 mars) idé utvecklas genom att en horisontell stång fixeras 
emellan stolen och britsen skulle denna metod vara betydligt billigare jämfört med 
förbättringsförslaget ovan. Omkonstruktionen blir inte lika omfattande och skulle därför 
lättare kunna tillämpas i flera ambulanser. 
 
5.2 Förbättring av belysningen på patienten i ambulansen 

Alla intervjuade personer anser att ljuset är dåligt i ambulanserna. En förbättring av ljuset är 
därför nödvändig. Att endast göra belysningen starkare i ambulansen skulle inte vara lämpligt 
då ljuset kan blända föraren. Belysning från sidan för att förtydliga konturer är ett smidigt sätt 
att enkelt kunna hitta tydliga vener. Det andra förbättringsförslaget på belysningen är att sätta 
upp lampor med en våglängd som gör att blodet i venerna syns extra tydligt. Dessa två förslag 
är högst rimliga, dels ur ekonomisk synvinkel och dels då dessa förslag inte kommer att vara i 
vägen vid annan aktivitet i ambulansen. I och med att bland det svåraste med att sätta dropp är 
att hitta en bra ven underlättar förbättringarna av belysningen möjligheten att sätta dropp i 
ambulans. 
 
5.3 Intraosseös nål 

Denna metod används idag men upplevs som både smärtsam och kostsam. Den är dock enkel 
att använda för insättning av dropp och ger snabbt vätskan och läkemedlet till blodbanan. 
Denna metod har förbättringspotential och en utveckling av denna metod vore därför 
intressant men detta överlämnas till framtida utredningar. 
 
5.4 PVK fastsatt på en värmekudde – Författarnas nya metod 

Idén har diskuterats med Arvid Öhlin, ambulanssjukvårdare (2011, intervju, 9 maj), som 
tyckte att idén var intressant. Han ansåg att det var viktigt att kudden är elektriskt driven då 
värmen inte bör ta slut eller ska behöva fyllas på. Ytterligare förslag på förbättringar till 
författarnas idé var att konstruktionen måste hålla i alla lägen. ”Keep it simple, is the rule” 
menar Arvid Öhlin. 
 
Författarna anser att denna nya metod är relativt billig i förhållande till förbättringsförslagen 
av skakningar i ambulans.  Detta framförallt på grund av att värmekudden kan användas 
många gånger då PVK:n är avtagbar från värmekudden.  Konstruktionen är även liten, smidig 
och lätt att använda vilket gör att ambulanspersonalen gärna använder den vid insättning av 
dropp i ambulansen.  
 
5.5 Slutsats  

En kombination av att sätta stol och brits på samma enhet, använda en våglängd på ljuset som 
framhäver blodkärlen, ljus från sidan, fixering av armen och värmekudde skulle troligen ge 
den bästa förbättringen av insättning av dropp i ambulans.    
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Bilaga 1 
Frågor från muntliga intervjuer 

Elin Grunditz– sjuksköterska 
1. Hur gör man?  
2. Hur svårt är det att sätta PVK? 
3. Vad bör man tänka på? Infektionsrisker med mera. 
4. Hur lång tid tar det innan man blir erfaren? 
5. Varför sätter ni dropp? 
6. Vad innehåller dropp? 
7. Vilka tillverkar PVK:n ? 
8. Vad gör man med svårstuckna personer? 
9. Hur upplever patienter insättning av dropp? Obehagligt, ont mm? 
10. Hur vanligt är det att man sätter in dropp? 
11. Vet du hur man skulle kunna förbättra insättningen av dropp? 

 
Arvid Öhlin, Anette Billborn och Anette Thilander – ambulanspersonal 

1. Vad har du för yrke? Är du specialiserad inom något område? 
2. Vad brukar de flesta som arbetar inom ambulans ha som utbildning? 
3. Hur nytt är dropp i ambulans? Hur gjorde man innan? 
4. Vad är svårigheterna med att sätta in PVK:n? 
5. På vilket sätt försvåras detta i en ambulans? 
6. Hur skulle man kunna förbättra insättningen av dropp enligt dig?  
7. Är det något nytt inom PVK som håller på att ske?  
8. Om patienten är vid medvetande, informerar man patienten om vad och hur man gör? 
9. Är patienten fastspänd på något sätt? 
10. Är du fastspänd på något sätt? 
11. Hur sitter droppet fast? Ställning, golv, vägg mm? 
12. Vad gör man med svårstuckna personer? 
13. Vad gör man för att undvika ojämnheter på vägarna? Man kanske inte sätter dropp just 

när ett gupp kommer? 
14. Måste man byta PVK:n när man kommer till sjukhuset? 
15. Vilken vätska brukar ni sätta in i droppet? Spelar det någon roll var man sätter droppet 

beroende på vad man ska injicera?  
 
Björn Pettersson – ambulanssjuksköterska 

1. Vad har du för yrke? Är du specialiserad inom något område? 
2. På vilket sätt försvåras insättandet av PVK i en ambulans? 
3. Vad gör man för att undvika ojämnheter på vägarna? Man kanske inte sätter dropp just 

när ett gupp kommer? 
4. Vilka faktorer skulle kunna förbättras för att det skulle underlätta insättandet?(ljus, 

skakning) 
5. Hur skulle du vilja förbättra/påskynda insättandet av dropp i ambulans? 
6. Finns det något annat alternativ? Tablett, ”skjuta in” osv. 
7. Vad gör man med svårstuckna personer? Använder man intraosseös nål? 
8. Varierar metoden mellan olika sorters patienter? Gamla, trauma? 
9. Varför är det viktigt att sätta dropp i ambulans? 
10. Hur skulle du vilja att man gav vätska i framtiden? Vad är det ultimata för att slippa 

stanna? 

 



Tomas Rudstam – Falck 
1. Vad har du för yrke? Är du specialiserad inom något område? 
2. Vad brukar de flesta som arbetar inom ambulans ha som utbildning? 
3. Hur nytt är dropp i ambulans? Hur gjorde man innan? 
4. Vad är svårigheterna med att sätta in PVK:n? 
5.  På vilket sätt försvåras detta i en ambulans? 
6. Hur skulle man kunna förbättra insättningen av dropp enligt dig? 
7. Är det något nytt inom PVK som håller på att ske?  
8. Om patienten är vid medvetande, hinner man informera patienten om vad och hur man 

gör? 
9. Är patienten fastspänd på något sätt? 
10. Är du fastspänd på något sätt? 
11. Hur sitter droppet fast? Ställning, golv, vägg mm? 
12. Vad gör man med svårstuckna personer? 
13. Vad finns det för skillnader mellan ambulanshelikoptrar och vägambulanser? 
14. Vad är det officiella namnet för vägambulanser? 
15. Vilken av helikopter och väg är skakigast/svårast att sätta dropp i? 
16. Krävs en annan utbildning för att vara ambulanshelikopterpersonal? 
17. Vilken är att föredra när det gäller insättande av dropp? 

 
Simon Huisman – MTA Huddinge 

1. Vad jobbar du med? 
2. Gör ni PVK: er? Andra delar av droppanordningen? 
3. Vad är skillnaden mellan PVK: er med och utan injektionsport? 
4. Är det någon skillnad på den tekniska tillverkningen mellan droppanordning på 

sjukhus och i ambulans? 
5. Är PVK: er CE-märkta? 
6. Är det nytt att man sätter dropp i ambulans? Vet du vad man gjorde innan? 
7. Vet du några tekniska förbättringar man kan göra med PVK? 
8. Vet du något om den tekniska utvecklingen med PVK/dropp/insättningen? 
9. Finns det olika sätt att få in denna vätska på än genom katetrar? Olika katetrar än 

PVK? 
 
Magnus Falkén– traumaläkare 

1. Vad anser du är problemet med insättande av dropp i ambulans? 
2. Vad finns det för nackdelar/fördelar med att sätta in dropp i ambulans? 
3. Är det nytt att man sätter in PVK i ambulans?  
4. Finns det något som har hänt nyligen i denna fråga?  
5. Måste man byta PVK:n när man kommer till sjukhuset? 
6. Vad gör du när du tar emot patienter som har dropp? Varför har de fått dropp? 
7. Vad vill ni gärna att ambulanspersonalen ska ha gjort/satt in innan de anländer till 

akuten? 
8. Har du några förslag på hur man kan förbättra insättandet av dropp i ambulans? 
9. Kanske någon idé om hur man kan förbättra nuvarande utrustningen?  
10. Vet du om det är någon skillnad i tillverkning på anordningen mellan 

sjukhusutrustningen och i ambulans? Är det enklare utrustning i ambulans? 
10. Finns det olika sätt att få in denna vätska på än genom katetrar? Olika katetrar än 

PVK? 
 
  

 



Bilaga 2 
Frågor från skriftliga intervjuer 

Glen Axelsson – Ambulanssjuksköterska 
1. Vad har du för yrke? Är du specialiserad inom något område? 
2. Vad brukar de flesta som arbetar inom ambulans ha som utbildning? 
3. Hur nytt är dropp i ambulans? Hur gjorde man innan? 
4. Vad är svårigheterna med att sätta in PVK:n? 
5. På vilket sätt försvåras detta i en ambulans? 
6. Är det något nytt inom PVK som håller på att ske?  
7. Om patienten är vid medvetande, hinner man informera patienten om vad och hur man 
gör? 
8. Är patienten fastspänd på något sätt? 
9. Är du fastspänd på något sätt? 
10. Hur sitter droppet fast? Ställning, tak, vägg mm? 
11. Vad gör man med svårstuckna personer? 
12. Vad gör man för att undvika ojämnheter på vägarna? Man kanske inte sätter dropp just 
när ett gupp kommer? 
13. Måste man byta PVK:n när man kommer till sjukhuset? 
14. Vilken vätska brukar ni sätta in i droppet? Spelar det någon roll var man sätter droppet 
beroende på vad man ska injicera?  
15. Huvudfrågan: Hur skulle man kunna förbättra insättningen av dropp enligt dig? Låt 
fantasin flöda! 

 
Anders B Nilsson – BD, tillverkare av PVK 
1. Vilka delar(produkter) av droppanordningen tillverkar ni? 
2. Hur fungerar dessa produkter? 
3. När började ni tillverka dessa produkter för första gången? 
4. Hur har utvecklingen gått framåt från det att den första produkten tillverkades? 
5. Hur många PVK: er tillverkar ni per år? 
6. Används era perifera venkatetrar (PVK) inom ambulansen? 
7. Är tillverkningen olika för era PVK: er beroende på om de ska användas på sjukhus eller i 
ambulans? 
8. Om ja, vad skiljer? 
9. Har ni några idéer på att utveckla era PVK: er? 
10. Finns det olika storlekar på era PVK: er? 
11. Gör ni så kallade ”sticksäkra” nålar? 
12. Vad innebär detta? 
13. Vad har dessa sticksäkra nålar för fördelar och nackdelar jämfört med ”vanliga” PVK: er? 
14. Vad gör ni för att minska smittrisken då era produkter används? 
15. För att göra det lättare för ambulanspersonalen att få in vätskeersättning mm, vad skulle 
det kunna finnas för idéer för att göra detta effektivare, lättare och säkrare än dagens lösning? 
Låt fantasin flöda. 
 
Anders Sjöholm - Försvarsmakten 
1. Vad måste man ha för utbildning för att kunna jobba i en ambulans inom försvaret och 
hjälpa skadade personer? 
2. Hur skiljer sig försvarets ambulanser från "vanliga" ambulanser? 
3. Sätter ni dropp i ambulansen? Använder ni er då av samma metod som i "vanliga"  

 



 

ambulanser och på sjukhus? 
4. Om svaret är nej på någon av frågorna, hur gör ni? 
5. Hur länge har man gett dropp till skadade inom försvaret? 
6. Använder ni sticksäkra perifera venkatetrar (PVK)? 
7. Vad anser du är svårigheten med att sätta in en PVK i en ambulans? (Skakigt, mörkt, dåliga  
nålar etc.) 
8. Har du några förslag på hur man skulle kunna förbättra förhållandena i en ambulans eller  
hur man skulle kunna få i patienter vätskeersättning, läkemedel med mera på ett effektivare  
sätt än som finns idag? Låt fantasin flöda! 
9. Är det svårare att sätta dropp i en ambulanshelikopter än i en ambulans på vägarna?  
Varför/varför inte? 
10. Vad gör ni med svårstuckna personer? 
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