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Tack 
 

Ett stort tack till informanterna samt sjukgymnast Tiina-Mari Ruotoistenmäki vilka har gjort 

detta forskningsprojekt möjligt. Vi vill även tacka vår handledare Daina Dagis för stöd och 

engagemang under arbetet, men även våra opponenter Ylva, Anna och Maritha för en väl 

genomförd opponering.  

 



Abstrakt 
Belastningsrelaterade besvär och sjukskrivningar orsakade av detta är ett stort problem bland 
vårdpersonal. Vårdarbetet består ofta av tunga lyft och patientförflyttningar och för att 
underlätta dessa används förflyttningsteknik. Syftet med denna studie var att beskriva hur 
vårdpersonal upplever att arbeta med förflyttningsteknik efter utbildning. Studien baserades 
på intervjuer och informanter var två personliga assistenter och tre vårdbiträden från 
hemtjänsten. Vid analys av materialet användes en kvalitativ innehållsanalys som resulterade i 
tre kategorier. ”Effekter av utbildning” där resultatet visade att informanterna upplevde 
förflyttningsteknik positivt och att de efter utbildning använde sig av detta i sitt dagliga 
arbete. Förflyttningstekniken upplevdes påverka arbetstyngden positivt, vilket ledde till 
minskade ryggbesvär hos drabbad personal. ”Faktorer som påverkar användandet av 
förflyttningsteknik” identifierades i huvudsak vara hinder i form av en negativ inställning till 
förflyttningsmetoder hos brukare och deras anhöriga. Ett konsekvent arbetssätt i arbetslaget, 
där alla arbetar på samma sätt, upplevdes ge möjligheter för en skonsam arbetsteknik och en 
bättre arbetssituation. ”Behov av utbildning” innefattade informanternas upplevda brist på 
tillräcklig utbildning i förflyttningsteknik. Informanterna beskrev ett behov av utbildning både 
tidigare och oftare än vad som i dagsläget ges. Ur studiens resultat upptäcktes ett 
spänningsfält mellan brukare och deras integritet kontra vårdpersonalen och deras arbetsmiljö 
som försvårade personalens arbete. 
 
Nyckelord: Brukare, effekter, förflyttningsteknik, patientförflyttningar, upplevelser, 

utbildning, vårdpersonal 
 
 
 
Abstract 
Manual handling related difficulties, and sick-leave as a result of this, is a considerable 
problem among health and care workers. Care work often entails heavy lifting and patient 
transfers and to facilitate this, a no-lift policy is adopted. The aim of this study was to 
describe how care workers experience working with the no-lift policy after training. The study 
was based on interviews and respondents were two personal carers and three nursing aides 
from the home help service. When analysing the material a qualitative content analysis was 
used which resulted in three categories. “Effects of training”:  The result showed that the 
respondents experienced the no-lift policy as something positive and that they, after the 
training, used it in their daily work. The no-lift policy was seen to affect work-load positively, 
which lead to less back problems for affected personnel. “Factors that impact on the use of 
no-lift policy”:  Factors seen as preventing the use of no-lift policy were mainly negative 
attitudes of the users and their family as well as the lack of adequate training in the no-lift 
policy. A consistent way of work within the team, where all worked in the same way, was 
seen as providing opportunities for a more lenient work technique and a better work situation.  
“Need for training”: The respondents emphasized a need for training both earlier, in the 
beginning of the employment, as well as more often than what is provided currently. In the 
result of the study a field of conflict was discovered between the users´s integrity and the care 
staff ´s work environment which made the work of the staff more difficult.  
 
Keywords:  Care, effects, experiences, no-lift policy, patient transfer, training, users, 

workers  
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Bakgrund 
Belastning är den vanligaste orsaken till anmäld arbetsskada i Sverige och en 

belastningsskada räknas antingen som en belastningsolycka eller belastningssjukdom. Vid en 

belastningsolycka kan skadan hänföras till en viss oförutsedd händelse. Om skadan uppstått 

under en längre tids påverkan klassas den som en belastningssjukdom. När det gäller 

belastningsrelaterade skador har kvinnor en större andel anmälda fall än män. Lyft av 

patienter, vårdtagare och barn är de vanligaste orsakerna till kvinnors anmälda 

belastningsolyckor. Kvinnliga hemvårdsbiträden och kvinnor med hälso- och sjukvårdsarbete 

löper störst risk att drabbas av belastningsolyckor (Arbetsmiljöverket, 1998a). Dessa 

belastningsolyckor leder i många fall till långa sjukskrivningar (Lagerström, Hagberg & 

Kolare, 1994). År 1997 var denna medelsjukskrivningslängd hos sjukvårdspersonal 59 dagar. 

Antalet sjukskrivningsdagar ökade dessutom med ökad ålder (Engkvist, 1997). Tunga lyft av 

patienter, lådor och kartonger samt ensidiga arbetsställningar och stress är bidragande orsaker 

till kvinnors belastningssjukdomar (Arbetsmiljöverket, 1998a). Att arbeta inom vården 

innebär ofta tunga lyft och patientförflyttningar och studier visar att ryggkotorna kan skadas 

vid upprepade lyft på cirka 20 kg. Hur tungt och hur många lyft som är acceptabelt i arbetet är 

svårt att bedöma, men i Arbetsmiljöverkets föreskrifter anges det som olämpligt att ensam 

hantera bördor tyngre än 25 kg (Arbetsmiljöverket, 1998b; Lagerström et al, 1994). Att sätta 

gränser för belastningen på ryggen kan vara svårt då hänsyn måste tas till många faktorer så 

som ålder, personliga förutsättningar, arbetsteknik, arbetsställning samt hur ofta 

belastningen/lyftet upprepas (Carlsson, Gulliksson & Månsson 1990; Lagerström et al, 1994). 

 

Med arbetsteknik menas hur ett arbete utförs och den kan vara antingen bättre eller sämre för 

arbetstagaren. Specifikt för vårdyrken är att personalens arbetsteknik även påverkar 

vårdtagarna. Fortsättningsvis kommer benämningarna vårdtagare och brukare att användas 

synonymt. Hur arbetstekniken ser ut beror på faktorer som omgivningens resurser samt de 

egna resurserna. Till omgivningens resurser räknas tillgången till hjälpmedel, personalantal 

och personalkompetens, lokalens utformning mm. De egna resurserna består av psykiska och 

fysiska förutsättningar hos personalen (Carlsson et al, 1990).  

 

Människan har naturliga rörelsemönster för hur hon står, går och sätter sig och detta anses 

viktigt att ha i åtanke vid alla förflyttningssituationer. Vårdpersonal bör lära sig analysera sina 

egna kroppsrörelser för att kunna använda en skonsam arbetsteknik som en naturlig del i 
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arbetet (Lagerström et al, 1994). Grundtanken i lyft- och förflyttningsteknik är att med minsta 

möjliga ansträngning och största möjliga säkerhet, för både personal och vårdtagare, kunna 

utföra arbetet (Jessen, Åkesson & Löfgren, 1992). Grundprincipen vid patientförflyttning är 

att eftersträva förflyttning i stället för lyft av vårdtagaren (Carlsson et al, 1990; Lagerström et 

al, 1994; Sjukvårdsrådgivningen, 2002). ”No lift policy” är vedertaget världen över för att 

skydda vårdgivare och vårdtagare från skador orsakade av manuella lyft vid en 

förflyttningssituation (Edlich et al, 2005). I de anvisningar som finns angående 

förflyttningsteknik anges att vårdtagarens naturliga rörelsemönster bör följas i möjligaste 

mån, det är viktigt att dessutom informera och inbjuda vårdtagaren att efter sin förmåga aktivt 

medverka vid förflyttningen. En skonsam arbets- och förflyttningsteknik anses förutsätta ett 

kontinuerligt användande samt regelbunden uppföljning och kompetensutveckling 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2002). Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter har arbetsgivaren 

huvudansvaret över arbetsmiljön på arbetsplatsen och har skyldighet att ge personalen 

tillräcklig utbildning i lyft- och förflyttningsteknik (Arbetsmiljöverket, 1998b).  

 

För att underlätta vid förflyttningar rekommenderas även användningen av lämpliga 

hjälpmedel. Det finns idag ett stort utbud av olika hjälpmedel och syftet med dessa är att 

lindra förlusten av en funktionsförmåga, vidmakthålla eller förbättra en funktionsförmåga 

samt kompensera en förlust eller en nedsättning av funktionsförmågan 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2004). I situationer då hjälpmedel inte finns tillgängliga kan 

förflyttningssituationen många gånger lösas med kunskap och lite fantasi, exempelvis kan 

vanliga matkassar användas för att minska friktionen (Reifeldt & Cederberg, 2002). Vilka 

hjälpmedel som ska tillhandahållas ska planeras tillsammans med den som behöver dem. Den 

som sedan förskriver ett hjälpmedel ansvarar för att användaren, närstående och personal får 

utbildning och information, både teoretiskt och praktiskt, så att de får tillräcklig kunskap att 

hantera hjälpmedlet på ett säkert sätt (Sjukvårdsrådgivningen, 2004). 

 

Belastningsergonomi innebär hur en börda påverkar människokroppen i olika situationer 

(Carlsson et al, 1990) och tidigare studier har visat att användning av förflyttningsteknik 

förbättrar vårdpersonalens belastningsergonomi (Kjellberg, 2003). Kjellberg (2003) fann i sin 

studie att äldre vårdpersonal hade sämre förflyttningsteknik än yngre och att vårdpersonal 

med ryggbesvär hade sämre förflyttningsteknik än de utan besvär. Flera studier har visat att 

vårdpersonalens förflyttningsteknik har stor betydelse för patientens upplevelser vid 

förflyttningen. Ju bättre teknik vårdpersonalen har desto tryggare, bekvämare och säkrare 
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upplever patienten förflyttningarna (Johnsson, 2005; Kjellberg, 2003). En studie har visat att 

vårdpersonal förbättrade sin förflyttningsteknik genom övande och dessutom upplevdes 

arbetet mindre obekvämt vid förflyttningarna (Johnsson, Carlsson & Lagerström, 2002). Gard 

(1991, 1995) har i sina studier kommit fram till att både efter tre respektive fem månaders 

användande av förflyttningsteknik upplevde långvårdspersonal att den fysiska belastningen 

hade minskat. Belastningen upplevdes minska både vid förflyttningar med en och två vårdare 

(Gard, 1991, 1995). Personalen upplevde även att den psykiska belastningen minskade efter 

användandet av förflyttningsteknik i arbetet (Gard, 1991). Studier som jämförde förflyttningar 

med manuella lyft, förflyttningsteknik samt med lift som hjälpmedel visade att personal och 

vårdtagare föredrog förflyttningsteknik samtidigt som vårdtagaren i flera fall upplevde 

liftanvändningen som obekväm och osäker. Personalen ansåg att den fysiska belastningen vid 

användandet av flera liftmodeller var densamma som vid manuella metoder. Studierna visade 

även att både förflyttningsteknik och liftanvändande tog betydligt längre tid än att utföra 

förflyttningen med manuella lyft (Garg, Owen, Beller & Banaag, 1991a, 1991b). Ett 

multifaktoriellt program med bland annat utbildning i ergonomi och en ”no lift policy” har för 

sjuksköterskor visat sig ha goda effekter. Resultatet blev färre skador, färre sjukdagar per 

skada och därmed minskade kostnader (Nelson et al, under tryckning; Engkvist, under 

tryckning). Studier har den senaste tiden visat att en ”no lift policy” positivt inverkar på 

vårdpersonal och dess skador, framför allt ryggskador, orsakade av patientlyft. Även 

säkerheten för vårdtagaren ökade i och med denna arbetsmetod (Engkvist, under tryckning; 

Gallagher, 2005). England och Australien är två länder som sedan 1996 respektive 1998 

åberopat denna ”no lift policy” inom omvårdnadsarbete. I många av USA:s stater pågår just 

nu lagstiftning för att införa denna policy, då den har visat sig förebygga skador hos 

vårdpersonal samt öka säkerheten för vårdtagaren (Edlich et al, 2005; Hudson, 2005). 

 

Utbildning i förflyttningsteknik för vårdpersonal tillhör den sjukgymnastiska verksamheten 

och betydelsen av denna utbildning har i ett flertal studier redan visat sig vara stor. Det är nu 

av stort värde att beskriva hur vårdpersonal upplever förflyttningsmetodik och eventuella 

effekter i samband med användning av tekniken. Denna kunskap kommer till stor nytta vid 

framtida förflyttningsutbildningar. 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva vårdpersonals upplevelser av att arbeta med, samt 

eventuellt upplevda effekter av, förflyttningsteknik efter utbildning.   
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Metod 
Design 

Studien baserades på intervjuer där intervjupersonerna öppet fick berätta om sina upplevelser 

av förflyttningsteknik. Studiens kvalitativa ansats valdes för att beskriva intervjupersonens 

livsvärld och hennes relation till den (Kvale, 1997). 

 

Urval 

Intervjupersonerna i studien bestod av vårdpersonal inom personlig assistans och hemtjänst 

tillhörande Luleå Kommun. Urvalskriteriet var personer som deltog vid en av kommunens 

förflyttningsutbildningar. I samband med utbildningen informerades deltagarna om studien 

och dess syfte samt tillfrågades om medverkan. Totalt tackade tio personer ja till medverkan i 

studien, av dessa avstod fem personer från intervjuerna på grund av sjukdom och tidsbrist. Av 

studiens slutliga intervjudeltagare arbetar två personer som personlig assistent och tre 

personer inom hemtjänsten. Intervjupersonernas erfarenhet från vårdyrket varierar mellan 3-

17 år och samtliga är kvinnor. 

 

Material 

Studiens datainsamling gjordes i form av kvalitativa intervjuer med öppna frågor. En 

intervjuguide användes vid samtliga intervjuer som vid behov kompletterades med lämpliga 

följdfrågor för att få ut så mycket information som möjligt ur intervjun (Kvale, 1997). 

Intervjuguiden innehöll följande frågor: 

 

1. Berätta om vilka effekter, positiva och negativa, utbildning i förflyttningsteknik har haft 

för dig. 

 

2. Berätta om utbildning i förflyttningsteknik har medfört några förändringar i ditt sätt att 

arbeta/tänka. 

 

3. Vilka möjligheter och hinder ser du för att förverkliga det du lärt dig angående 

förflyttningsteknik? 
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Procedur 

En av de sjukgymnaster inom Luleå kommun som ansvarar för förflyttningsutbildning av 

kommunens vårdpersonal kontaktades och informerades om studien och dess syfte. 

Respektive arbetsledare kontaktades via telefon och informationsbrev (bilaga 1), för 

godkännande av att intervjuerna utfördes på arbetsplatsen och under arbetstid. Detta 

godkändes av hemtjänstpersonalens arbetsledare medan möjligheten inte fanns för de 

personliga assistenterna. Vid utbildningen informerade sjukgymnasten deltagare om studien, 

delade ut informationsbrev (bilaga 2) samt tog emot anmälan angående medverkan i studien. 

Innehållet i informationsbreven skiljde sig åt beroende på möjlig tid och plats för intervjuerna. 

Personerna som hade tackat ja till medverkan kontaktades därefter av författarna via telefon 

för att boka tid och plats för intervjuerna. Intervjuerna utfördes antingen i intervjupersonens 

hem eller på dennes arbetsplats och skedde 4-6 veckor efter genomgången 

förflyttningsutbildning. Längden på intervjuerna varierade mellan 10-30 minuter. Båda 

författarna deltog vid samtliga intervjuer där en författare ledde intervjun medan den andre 

förhöll sig passiv och koncentrerade sig på adekvata följdfrågor. Dessa roller skiftades mellan 

de fem intervjuerna. Alla intervjuer dokumenterades med hjälp av bandspelare och skrevs 

sedan ordagrant ned. 

 

Analys av data 

För att analysera det erhållna materialet användes en kvalitativ innehållsanalys (Kvale, 1997). 

Efter utskrift lästes samtliga intervjuer av båda författarna var för sig och öppen kodning 

gjordes i marginalen. Därefter jämfördes kodningen och samstämmigheten var hög. För att 

verifiera resultatet av kodningen läste handledaren två intervjuer. Både författarnas och 

handledarens uppfattningar överensstämde med varandra. De identifierade koderna delades 

sedan in i preliminära kategorier av författarna tillsammans. Fortsatt analys resulterade i tre 

kategorier, vilka presenteras i studiens resultatdel och förtydligas med citat. 

 

Etiska aspekter 

Intervjupersonerna informerades både muntligt och skriftligt om studiens syfte och upplägg 

samt att deltagandet var frivilligt och kunde när som helst avbrytas. Medverkan i studien var 

konfidentiell, vilket innebar att informanterna inte kan identifieras i den färdiga rapporten. 

Dokumentation från intervjuerna lästes endast av författarna och handledaren för att sedan 

raderas när studien slutförts. 
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Resultat 
Dataanalysen resulterade i tre huvudkategorier som beskriver upplevelser av utbildning i 

förflyttningsteknik hos vårdpersonal. Dessa kategorier är: ”Effekter av utbildning”, ”Faktorer 

som påverkar användandet” och ”Behov av utbildning”. 

 

Effekter av utbildning 

Denna kategori beskriver informanternas upplevelser av effekter som utbildning i 

förflyttningsteknik medfört för dem. Informanterna nämner inga negativa effekter av att få 

utbildning.  

 

Alla informanter uppger att de använder sig av förflyttningsteknik i sitt dagliga arbete. Både 

arbetsteknik och tankesätt vid förflyttningssituationer har förändrats hos alla intervjudeltagare 

efter utbildning.  

 

”Jag tänker mer på hur jag gör, jag lyfter ju inte.” 

 

”Jag har till och med demonstrerat för en kvinna som sköter sin make hemma, som är sjuk, 

hur hon skall göra när hon ska förflytta honom. –Kom ska jag visa dig, så här ska du göra nu, 

sa jag.” 

 

”… man är väldigt rädd om kroppen och vill inte att den skall gå sönder. Då tänker jag 

verkligen på hur jag förflyttar istället för att lyfta.” 

 

Exempel på förändrat tankesätt är insikten om hur viktig personalens egen kroppstyngd och 

utgångsposition är vid förflyttningar samt hur stor skillnaden kan vara om brukaren får vara 

aktiv vid förflyttningen. 

 

”Men där fick vi ganska många bra tips. Just att man jobbar mer med kroppen och mer med 

benen framför allt, annars står man ju gärna lite böjd…” 

 

”… att lyfta en säck potatis som har huvudet bakåt är hopplöst. Det hjälper jättemycket bara 

de lyfter nacken.” 
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De flesta informanter uppger att de ibland har utarbetat egna arbetstekniker utifrån vad de lärt 

sig om förflyttningsteknik. 

 

”… så fortfarande gör man ju på olika sätt, men man har de här grunderna…” 

 

Tre av informanterna har eller har haft besvär med ryggen och upplever att användande av 

förflyttningsteknik har minskat deras besvär. Övriga berättar om kollegor som fått minskade 

besvär av att använda förflyttningsteknik. Alla intervjudeltagare är överens om att 

förflyttningsteknik minskar arbetstyngden. Att förflytta istället för att lyfta samt att brukaren 

är aktiv vid förflyttningen är faktorer som anges bidragande till den minskade arbetstyngden. 

 

Det finns en uppfattning bland informanterna att förflyttningsteknik är positivt även för 

brukaren, en av informanterna betonar att detta förutsätter att vårdpersonalen har en bra 

teknik. 

 

”För deras egen skull och för att det är säkert.” 

 

”Det är viktigt med en bra teknik för att det ska kännas tryggt för brukaren. För har du inte 

bra kunskaper kan du aldrig få det att kännas tryggt på grund av att man själv är osäker.” 

 

Faktorer som påverkar användandet  

Studiens samtliga informanter upplever förflyttningsteknik som någonting positivt.  Det finns 

faktorer som påverkar användandet av förflyttningsteknik och i denna kategori sammanfattas 

de möjligheter och hinder som informanterna berättar om.  

 

Möjligheter 

Samtliga informanter upplever möjligheter med att använda förflyttningsteknik, de menar att 

tidsåtgången inte skiljer sig märkbart jämfört med att göra förflyttningarna som de utfördes 

innan utbildning. Det är oftast inte tiden som avgör vilken teknik de använder. Ingen av 

informanterna anger att det egentligen tar någon extra tid att använda förflyttningsteknik 

jämfört med någon annan teknik. 

 

”Jag tror inte att tiden spelar så stor roll när man kommer in i det ordentligt. Jag tror nog att 

det tar ungefär samma tid. … det är inte det som avgör tekniken.” 
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Att vårdpersonalen arbetar konsekvent, det vill säga lika och med angivna hjälpmedel, med en 

brukare kan vara avgörande för personalens arbetsmiljö. Samtliga informanter påtalar 

problem som uppstår när personalen arbetar på olika sätt med en brukare. Två av 

informanterna har redan infört ett konsekvent arbetssätt i sina arbetslag vilket märkbart har 

underlättat deras arbetssituation. 

 

”… det är en lojalitetsfråga också. … man måste vara lojal med varandra att vi lyfter inte och 

vi gör inte det och gör inte det, utan nu använder vi det som finns. Och passar det inte då får 

hon göra som hon vill, själv.” 

 

Hjälpmedel ser alla intervjudeltagare som en möjlighet för användandet av förflyttningsteknik 

och de uppger att tillgången på dessa i allmänhet är god.  

 

Hinder 

Samtliga informanter anger en negativ inställning hos brukaren som det största hindret för att 

kunna använda förflyttningsteknik. Brukare är ofta rädda och upplever förflyttningarna 

obekväma. Många brukare är emot hjälpmedel och tycker att det går fortare att göra 

förflyttningarna utan hjälpmedel och på deras eget vis. Informanterna uppger att orsaken till 

detta problem är att brukaren många gånger inte är tillräckligt informerad om vad 

förflyttningsteknik innebär eller inte har insikt i sitt handikapp utan tror att de klarar mer än 

de i verkligheten gör. De påtalar att arbetsledarna vill att personalen ska ha en bra arbetsmiljö 

och kunna använda sig av förflyttningsteknik och hjälpmedel.  När konflikt uppstår mellan 

personal och brukare, berättar tre informanter, att det är arbetsledarens ansvar att lösa 

konflikten. Detta är inte lätt och många gånger upplever informanterna att arbetsledaren inte 

är nog bestämd varpå konflikten kvarstår och personalen upplever en sämre arbetsmiljö.   

 

”Alltså hjälpmedel finns ju, men det är inte alltid som brukaren vill ha dem. De vill ju hellre 

att man skall göra lyft, utan lyftbälte.” 

 

”De jag har råkat ut för har inte förstått. De tycker att vi gör dem mer handikappade än vad 

de är och så där.” 
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”… exempelvis så har hon en sådan toalettstol, i och för sig en sådan man kan flytta, men hon 

vill inte flytta den utan den ska stå där på sin plats.” 

 

”Överlag tycker jag att de flesta är emot hjälpmedel, det är sällan man hör någon som tycker 

att de vill ha.” 

 

”… det här problemet har ju varit hos den här brukaren i femton år säkert. De är helt enkelt 

för veka. … och då har vi ju samtidigt inte stödet från arbetsgivaren, för skulle man ha det 

skulle de ju stänga arbetsplatsen till dess att man har brukarens stöd.” 

 

Ett stort problem uppstår när personalen önskar hjälpmedel, men brukaren inte anser sig 

behöva några. Avsaknad av lämpliga hjälpmedel är ett stort hinder för personalens arbete 

anser alla informanter. 

 

Många gånger påverkas en brukare av sina anhöriga och deras åsikter. Ett flertal informanter 

uppger också att de anhöriga till brukaren kan vara ett hinder för personalens arbete om de är 

negativa till förflyttningsteknik och hjälpmedel. Orsaken till denna inställning hos anhöriga 

kan vara att de inte tycker att hjälpmedel behövs eller att de inte vill möblera om eller få 

hjälpmedel till hemmet.  

 

”Är anhöriga också lite emot hjälpmedel så blir brukaren ännu mer emot. Så många tror jag 

att man skall ha anhöriga med också när man provar ut hjälpmedel.” 

 

Att arbeta hemma hos brukare kan också innebär svårigheter då en bostadsmiljö inte är 

anpassad för större hjälpmedel och förflyttningar. Informanterna upplever att det i många hem 

är trångt vilket gör att de inte kan genomföra arbetet som de skulle önska. Ofta är det också 

svårt att förmå brukaren att möblera om för att underlätta arbetet. 

 

”När du är hemma hos en människa så om de vill ha en dubbelsäng så ja ha det då, men vi 

ryms inte med liften, så vad gör vi? Det är mycket mindre ytor att jobba på… Därför blir det 

ju ofta många gånger att man slarvar för att det är trångt.” 

 

Ett annat hinder till att använda förflyttningsteknik och angivna hjälpmedel anges av de flesta 

informanter vara personalens lathet och slarv. Det är lätt att glömma nya tekniker och falla 
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tillbaka i gamla vanor. När personalen av olika anledningar slarvar kan informationen till 

brukaren bli bristfällig. Detta kan i sin tur leda till att brukaren agerar passivt vid 

förflyttningarna och det försvårar arbetet för personalen. 

 

”… ofta rullar det ju på och man kanske lyfter helt fel bara för att det är enklast och 

snabbast.” 

 

”… att man ibland inte väntar in vårdtagaren tillräckligt länge om man har lite bråttom och 

hjälper till lite extra och det är INTE bra när det händer. De kan ofta hjälpa till mer själv om 

man väntar in och talar om hur de skall göra.”  

 

De flesta av informanterna arbetar i arbetslag där var och en har sin egen teknik och använder 

hjälpmedel i olika utsträckning. Detta kan leda till konflikt mellan brukare och vårdpersonal 

då brukaren får utföra förflyttningarna på olika sätt beroende på vem som arbetar. Exempelvis 

kan brukaren vara negativ till förflyttningsteknik och hjälpmedel och därför föredra en 

förflyttning utan hjälpmedel. Problemet uppstår då vårdpersonal som vill använda sig av 

angivna tekniker och hjälpmedel arbetar. För att undvika dessa konflikter uppger flertalet att 

de oftast ger med sig och gör som brukaren vill. Hos de brukare där personalen arbetar parvis, 

men använder olika tekniker, uppger de flesta att de anpassar sig efter sin kollega, trots att det 

inte känns riktigt bra. Sammanfattningsvis anser samtliga informanter att ett konsekvent 

arbetssätt hos alla i personalen underlättar arbetet för den enskilde. 

 

”För det är ju så att börjar en så är det kört sedan. Det blir ett elände för alla andra, det är 

jätteviktigt att alla gör likadant.” 

 

”Tidigare kunde en del lyfta och slita och dra och en del kunde göra si och en del kunde göra 

så. Då gjorde man olika beroende på vem man jobbade med för att slippa konflikterna…” 

 

”… för det blir ju ofta lätt, helst som personlig assistent, att man gör som brukaren säger, 

man tänker som inte på hur man lyfter.” 

 

”Alltså jag försöker få de att använda, men går det inte, att det blir en konflikt, så gör vi ju 

som de vill.” 
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En nackdel som fyra informanter uppger är att de ibland ställs inför situationer då de måste 

arbeta med outbildad personal. De brukar instruera och försöka hjälpa de nya, men ibland 

uppstår situationer där det helt enkelt går fortare att ensam utföra de förflyttningar. I sådana 

lägen blir arbetstekniken hos den enskilde lidande om de rekommenderade förflyttningarna 

innefattar två vårdare. 

 

”… om man jobbar med en vikarie istället som inte är van vare sig hjälpmedel eller 

någonting annat så skall du hela tiden instruera och då många gånger så gör man det hellre 

själv och på fel sätt. För att det går fortare än att du först ska ta hela bibban med att man 

skall dra isär sängarna och så kan du höja där och så höjer vi bakom huvudet… hela den där 

delen. Och då tar det mycket längre tid. Allt det här beror på att de inte får utbildning.” 

 

”Ibland kan jag ju tycka att det är ju inte mitt jobb att utbilda den som kommer som vikarie. 

Vi får jätteofta, nästan jämt, göra detta.” 

 

Behov av utbildning 

Alla studiens deltagare är positiva till att få utbildning i förflyttningsteknik och i denna 

kategori presenteras informanternas åsikter om utbildning.  

 

Betydelsen av utbildning i förflyttningsteknik är alla informanter överens om. Det upplevs 

mycket viktigt med förflyttningsteknik och att få lära sig en bra teknik för att kunna utföra ett 

arbete som är tryggt och säkert för både vårdpersonal och brukare. Gemensamt för alla 

intervjudeltagare är att de anser det självklart att alla som arbetar i vården ska ha 

förflyttningsutbildning. De upplever att utbildningen i nuläget kommer för sent och anser att 

nyanställda och vikarier bör få sin första utbildning innan de börjat arbeta. De saknar även 

kontinuerlig uppföljning då det idag kan gå flera år mellan varje utbildningstillfälle. Det 

räcker inte med att få utbildning en gång, då man tar till sig olika saker beroende på 

arbetserfarenhet säger två av intervjudeltagarna. För att bibehålla en fördelaktig arbetsteknik 

krävs regelbunden användning och uppföljning anser alla informanter. Två av dem nämner 

också att tekniken förändras hela tiden och att det därför är så viktigt med regelbunden 

utbildning. 

 

”Jag tycker nog att jag fick ut mer gång nummer två, för första gången …, men då var jag ju 

inte riktigt varm i kläderna. Kan bero på att jag har en annan erfarenhet idag.” 
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”För min egen del tycker jag att det är bra och det är väldigt bra att man får, jag tror man 

behöver förnya sig hela tiden för det finns alltid något nytt. … och sedan det här som jag 

tycker är lite synd, att inte våra vikarier får gå, för de behöver ju det. Där tycker jag att man 

borde göra en insats.” 

 

Av intervjudeltagarna nämner två personer att det är viktigt att i utbildningen få lära sig hur 

hjälpmedel fungerar och när dessa kan användas. En person tycker att det är bra om de vid 

utbildning kan få hjälp och råd i problematiska fall ur verkligheten. Det är väldigt viktigt att 

vårdpersonalen vid utbildning får prova att både förflytta och att bli förflyttad för att få insikt i 

brukarens situation, säger en av informanterna. För att deltagarna ska få ut så mycket som 

möjligt av utbildningen och hinna prova alla moment behövs små grupper och gott om tid.   

 

”Vad jag kan känna är att många grejor behöver man ju prova själv, alltså man behöver 

prova hur det känns att åka i en lift, man behöver prova hur det är att bli skjutsad på en 

bräda, ja men allt. Fast det var många på den här kursen som inte ville prova och då släppte 

hon det ganska lätt. Å jag menar hur skall man kunna förflytta en människa om du inte ens vet 

själv hur det känns att sitta där, så kan du aldrig göra ett riktigt bra jobb tycker jag.” 
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Studiens syfte var att beskriva hur vårdpersonal upplever att arbeta med förflyttningsteknik 

efter utbildning. Då författarna ville få fram informanternas upplevelser i ämnet visade sig 

kvalitativa intervjuer med öppna frågor vara ett bra metodval. Att båda författarna deltog vid 

samtliga intervjuer innebar att de med olika infallsvinklar kunde komplettera varandra och 

ställa lämpliga följdfrågor, vilket anses ha berikat materialet.  Vid dataanalysen stärker de 

båda författarnas samt handledarens samstämmiga intervjutolkningar studiens resultat. I vissa 

fall var informanternas svar fåordiga och det är möjligt att författarnas begränsade erfarenhet 

av att arbeta med kvalitativ metod och intervjuer kan ha bidragit till detta. Studiens syfte kan 

ha påverkat deltagandet i studien och det är möjligt att endast personer med en positiv 

inställning till förflyttningsteknik valde att delta. Författarna kan inte garantera att metodisk 

mättnad uppnåtts på grund av det låga antalet deltagare, men den höga samstämmigheten 

mellan informanterna stärker resultatet. 

 

Resultatdiskussion 

Denna studie visar att informanterna uppger att de efter utbildning har förändrat både sitt 

arbets- och tankesätt och numera använder förflyttningsteknik dagligen. Resultatet visar att 

informanterna upplever att de efter utbildning börjat inse hur den egna kroppens resurser kan 

användas på ett optimalt sätt och det anser flera forskare är grunden för en god 

förflyttningsteknik. Med kunskap om den egna kroppen och förflyttningsteknikens 

grundprinciper kan en bra arbetsteknik utvecklas (Carlsson et al, 1990; Lagerström et al, 

1994; Sjukvårdsrådgivningen, 2002). Det är vanligt att vårdpersonal utarbetar en egen 

arbetsteknik vid patientförflyttningar och detta anser vi inte vara någon nackdel så länge 

grundprinciperna efterlevs.  

 

I enlighet med Engkvist (under tryckning) och Gallagher (2005) visar även denna studie att 

användandet av förflyttningsteknik minskar ryggbesvär hos personalen. Att 

förflyttningsteknik positivt inverkar på arbetstyngden hos vårdpersonalen bekräftas av 

samtliga informanter och överensstämmer med vad Gard (1991, 1995) har kommit fram till i 

sina studier.  
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Att alla informanter upplever en negativ inställning hos brukaren och anhöriga som betydande 

hinder för att kunna använda förflyttningsteknik och hjälpmedel, är en viktig aspekt att 

belysa. De uppger att många brukare och deras anhöriga verkar sakna tillräcklig kunskap om 

förflyttningsteknik och hjälpmedel. Sjukvårdsrådgivningen (2004) rekommenderar att 

lämpliga hjälpmedel ska planeras tillsammans med brukaren samt att information och 

utbildning ska ges till alla inblandade, det vill säga brukare, anhöriga och personal. Att alla får 

vara delaktiga vid förändringar tror vi skapar förutsättningar för en god relation, vilket skulle 

kunna leda till en större acceptans och förståelse hos brukare och anhöriga för 

förflyttningsteknik och hjälpmedel. Genom studiens resultat kan vi se att det finns ett tydligt 

spänningsfält mellan brukare och vårdpersonal. Spänningen uppstår mellan å ena sidan 

brukarens integritet och rätt till självbestämmande och å andra sidan vårdpersonalen och deras 

behov av en god arbetsmiljö. Att tillgodose båda parters behov och önskemål kan vara svårt 

då de har stöd i respektive lagtext (Lagen om Stöd och Service, 1993; Arbetsmiljöverket, 

1998b). Fler studier behövs för att kartlägga om detta spänningsfält är ett utbrett problem 

samt för att utreda hur konflikter mellan dessa parter kan lösas utan att någon missgynnas.  

 

Personalens egen lathet och slarv anges som en orsak till att inte använda förflyttningsteknik 

och en följd av detta blir att de glömmer att informera och göra brukaren delaktig i 

förflyttningen. Vi anser att ett konsekvent arbetssätt bland personalen kan vara en viktig del 

för att öka möjligheterna att använda förflyttningsteknik, men den måste kombineras med 

tydlig information. Brukaren kan därigenom lättare acceptera de valda teknikerna. Med en 

och samma teknik, oavsett vem som arbetar, borde brukaren uppleva en större trygghet vid 

förflyttningarna då hon vet vad som ska ske. 

 

En mycket intressant aspekt som också framkommer är att tidsåtgången inte upplevs ha 

betydelse för valet av teknik vid förflyttningar. Detta talar emot vad Garg et al (1991a, 1991b) 

påtalar i sin studie där förflyttningsteknik och liftanvändande har visat sig ta betydligt längre 

tid än manuella lyft. Vi ser det som en stor fördel att tidsaspekten inte upplevs förhindra 

användandet av förflyttningsteknik, vilket skapar möjligheter för en god arbetsteknik bland 

vårdpersonal.  

 

Ett viktigt resultat av studien är att alla informanter upplever det positivt att få utbildning i 

förflyttningsteknik. Precis som tidigare studier visar bland annat Nelson et al (under 

tryckning), Johnsson, (2005) och Kjellberg (2003) att det är viktigt för vårdpersonal att få 
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utbildning i förflyttningsteknik. Enligt Arbetsmiljöverket (1998b) har arbetsgivaren 

skyldighet att ge personalen tillräcklig utbildning. Denna studie visar tyvärr att detta inte 

uppfylls då det ofta kommer outbildade vikarier till arbetslagen. Vi anser det oförenligt med 

lagstiftningen att någon får arbeta i dessa yrken utan att först ha genomgått utbildning i 

förflyttningsteknik. Trots den utbildning våra informanter har genomgått anser de sig inte få 

tillräcklig utbildning i förflyttningsteknik. Önskan om tidigare utbildning och kontinuerlig 

uppföljning är en gemensam upplevelse och med tanke på tidigare studiers resultat ger detta 

stöd åt både tidigare och mer regelbunden utbildning.  

 

Det finns vetenskapligt stöd för att det krävs medveten träning och uppföljning för att lära sig 

någonting nytt. Detta är en process som till en början kräver mycket hög koncentration av 

utövaren. När ett motoriskt program väl skapats sker handlingen i princip automatiskt utan 

större tankeverksamhet (Shumway-Cook & Woollacott, 2001). Vi misstänker att bristande tid 

för inlärning av nya motoriska program kan vara en förklaring till varför vissa ur 

vårdpersonalen efter utbildning ändå faller tillbaka i gamla vanor. Med en bristande 

användning och uppföljning av de nya teknikerna ges inte möjligheten att skapa nya 

motoriska program varför de gamla programmen fortsätter att användas.  

 

Det nämns i resultatet att personalen själva bör få prova de olika förflyttningssituationerna 

och det samtycker vi till. Det är svårt att kunna sätta sig in i brukares situation om man själv 

aldrig blivit förflyttad. Då Sjukvårdsrådgivningen (2002) rekommenderar att utbildning ska 

vara både teoretisk och praktisk anser vi att all vårdpersonal även ska få uppleva hur det 

känns att bli förflyttad.  

 

Med utgångspunkt från resultaten i denna studie bedömer vi att den förflyttningsutbildning 

som ges kan modifieras och att det finns vissa saker som då bör tas i beaktande. Först och 

främst borde det vara ett krav att alla nyanställda utbildas i förflyttningsteknik innan de börjar 

arbeta med vårdtagare. God vård och säkert omhändertagande av brukare anser vi förutsätter 

vårdpersonal med dessa kunskaper. I enlighet med vad Sjukvårdsrådgivningen (2002) säger 

om utbildning och uppföljning tycker vi att det vore önskvärt om uppföljning kan ske varje år. 

Som nyanställd utan tidigare erfarenhet från vårdyrket är det viktigt att få uppföljning ännu 

tätare den första tiden för att motoriska program ska hinna skapas och för att integrera 

förflyttningstekniken i arbetet. 
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En utbildning bör ge deltagarna ordentliga grunder i förflyttningsteknik och vi tycker att 

tonvikten bör läggas på att lära vårdpersonalen att utnyttja de egna och vårdtagarens resurser. 

Utbildning bör ge deltagarna verktyg för att på ett bra sätt kunna möta olika brukare och 

situationer. Den bör även innehålla mycket praktiskt övande och exempel från verkligheten. 

Slutligen bör utbildningstiden vara väl tilltagen och grupperna inte allt för stora för att 

deltagarna ska hinna prova de olika momenten i lugn och ro. 
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Konklusion 

Denna studie beskriver upplevelser och erfarenheter av förflyttningsmetodik hos vårdpersonal 

och bidrar med viktiga kunskaper inför planering av framtida utbildning. Studien visar att 

vårdpersonal upplever förflyttningsteknik som någonting positivt och att de efter utbildning 

använder sig av detta i sitt dagliga arbete. Förflyttningstekniken upplevs påverka 

arbetstyngden positivt, vilket har lett till minskade ryggbesvär hos drabbad personal. Det finns 

dock motsättningar mellan vårdpersonal, arbetsledare och brukare med anhöriga som gör att 

personalen inte alltid kan använda förflyttningsteknik på ett tillfredställande sätt. Av detta kan 

slutsatsen dras att brukare och anhöriga måste få bli mer delaktiga i omvårdnaden och mer 

information om och utbildning i förflyttningsteknik måste erbjudas dem. Ett konsekvent 

arbetssätt i arbetslaget kan minska motsättningarna mellan parterna med tryggare 

förflyttningar för brukaren och en bättre arbetssituation för personalen. Studien åskådliggör 

ett spänningsfält mellan brukare och deras integritet kontra vårdpersonal och deras 

arbetsmiljö som bör utforskas mer. Det framkommer att vårdpersonal upplever ett stort behov 

av förflyttningsutbildning i ett tidigare skede samt en mer regelbunden uppföljning av denna.  
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Bilaga 1 

Förfrågan till arbetsledare om medverkan i forskningsprojekt 
 

Detta projekts syfte är att utvärdera en utbildning i förflyttningsteknik inom Luleå Kommun 
genom att intervjua personalen. Projektet kommer att fokusera på vilka effekter personalen 
upplever att utbildningen har för arbetets tyngd. Forskningsprojektet sker under höstterminen 
2005 i Luleå Tekniska Universitets, Institutionen för Hälsovetenskap, regi. 
 
Deltagandet i denna intervjustudie är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Resultatet av 
forskningsprojektet kommer att presenteras så att ingen individ eller grupp kan identifieras då 
allt material behandlas konfidentiellt.  
 
Vi planerar att enskilt intervjua deltagare, som gett sitt godkännande till medverkan, en tid 
efter genomgången utbildning. För genomförandet av projektet önskar vi att intervjuerna kan 
ske under deltagarnas arbetstid, då varje intervju beräknas ta ca 20 minuter. Vi önskar även att 
för detta ändamål kunna använda befintlig samlingslokal för personalen. 
 
Det färdiga forskningsprojektet kommer att presenteras i en rapport som kommer att finnas 
tillgänglig för läsning på Institutionen för Hälsovetenskaps hemsida: www.hv.ltu.se under 
länken Examensarbeten.  
 
Vi vill härmed be om din tillåtelse att genomföra intervjuerna på deltagarnas arbetstid i 
aktuell samlingslokal. Om du godkänner detta vill vi också be om din hjälp att dela ut 
enskilda förfrågningar till deltagarna i utbildningen. Vi är också tacksamma om vi kan 
kontakta dig närmare angående det praktiska. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
………………………………  ………………………………….. 
Sjukgymnaststuderande   Sjukgymnaststuderande 
Marie Grimståhl   Anna Wilhelmsson 
Kallaxvägen 455   Malmuddsvägen 68, 1 tr 
975 95  Luleå   972 45  Luleå  
070-214 12 84   070-311 11 31 
 
 
 
 
…………………………........ 
Universitetsadjunkt/handledare 
Leg. Sjukgymnast Daina Dagis 
Institutionen för Hälsovetenskap 
Hedenbrovägen 
961 36  Boden 
0921-758 00 



Svarstalong 
 
 
Jag accepterar att personalen i min arbetsgrupp under sin arbetstid får intervjuas i lämplig 
lokal. Jag accepterar även att bli kontaktad för vidare information. 
 
Namn:…………………………………………………………………………………………… 
 
Adress:………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefonnummer:………………………………………………………………………………… 
 
Returnera denna svarstalong i medföljande kuvert till Marie Grimståhl, Kallaxvägen 455, 97595 Luleå. 

 



Bilaga 2 

Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 
 

Detta projekts syfte är att utvärdera en utbildning i förflyttningsteknik inom Luleå Kommun 
genom att intervjua personalen. Projektet kommer att fokusera på vilka effekter personalen 
upplever att utbildningen har för arbetets tyngd. Forskningsprojektet sker under höstterminen 
2005 i Luleå Tekniska Universitets, Institutionen för Hälsovetenskap, regi. 
 
Intervjun kommer att genomföras en tid efter genomgången utbildning och skall ske under 
arbetstid. Intervjun beräknas ta ca 20 minuter och sker i befintlig samlingslokal för 
personalen. Deltagandet i denna intervjustudie är helt frivilligt och kan när som helst 
avbrytas. För projektets genomförande kommer intervjun att bandas och skrivas ned för att 
därefter raderas/förstöras när rapporten är färdig. Resultatet av forskningsprojektet kommer 
att presenteras så att ingen individ eller grupp kan identifieras. 
 
Det färdiga forskningsprojektet kommer att presenteras i en rapport som kommer att finnas 
tillgänglig för läsning på Institutionen för Hälsovetenskaps hemsida: www.hv.ltu.se under 
länken Examensarbeten.  
 
Vi vill med detta brev be dig att delta i detta forskningsprojekt. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
………………………………  ………………………………….. 
Sjukgymnaststuderande   Sjukgymnaststuderande 
Marie Grimståhl   Anna Wilhelmsson 
Kallaxvägen 455   Malmuddsvägen 68, 1 tr 
975 95  Luleå   972 45  Luleå  
070-214 12 84   070-311 11 31 
 
 
 
 
…………………………........ 
Universitetsadjunkt/handledare 
Leg. Sjukgymnast Daina Dagis 
Institutionen för Hälsovetenskap 
Hedenbrovägen 
961 36  Boden 
0921-758 00 



Svarstalong 
 
 
Jag accepterar att delta i forskningsprojektet och att bli kontaktad för vidare information. 
 
Namn:…………………………………………………………………………………………… 
 
Adress:………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefonnummer:………………………………………………………………………………… 
 
Returnera denna svarstalong i medföljande kuvert till Marie Grimståhl, Kallaxvägen 455, 97595 Luleå. 
 


