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Brännmark, L. & Åslin, U. 

Hemtjänstpersonals erfarenheter av tekniska hjälpmedel och förflyttningsteknik. 

Examensarbete 15 hp, Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap 2010. 

 

Abstrakt 

Hemtjänstpersonal drabbas ofta av arbetsrelaterad värk i nacke, axlar och/eller rygg. En orsak 

till detta kan vara att det ofta saknas kunskap tekniska hjälpmedel och förflyttningsteknik. 

Studiens syfte är att beskriva erfarenheter hos kommunens hemtjänstpersonal vad gäller 

användande av tekniska hjälpmedel och förflyttningsteknik i samband med 

patientförflyttningar. En kvantitativ studie utfördes där data samlades in via enkäter. Dessa 

besvarades av 98 personer som arbetade inom hemtjänst. Resultatet visade att majoriteten av 

deltagarna har drabbats av arbetsrelaterad värk/smärta vid minst ett tillfälle. De flesta anser 

sig ha relativt god kunskap om tekniska hjälpmedel och förflyttningsteknik, men trots detta 

utför nästan hälften av deltagarna ibland förflyttningar utan att använda befintliga hjälpmedel. 

Studien indikerar på ett intresse och behov av kontinuerlig utbildning när det gäller tekniska 

hjälpmedel och förflyttningsteknik bland hemtjänstpersonal. För att minska de arbetsskador 

som uppstår bland hemtjänstpersonal vid patientförflyttningar är det viktigt att 

arbetsterapeuters kunskap om tekniska hjälpmedel och förflyttningsteknik förmedlas på ett 

bra sätt, samt att det ges möjlighet till implementering av den nya kunskapen i 

hemtjänstpersonalens dagliga arbetsmiljö.  

 

Nyckelord: Hemtjänstpersonal, tekniska hjälpmedel, förflyttningsteknik, muskuloskeletala 

besvär.  
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Brännmark, L. & Åslin, U. 

Home-care personnels´ experiences of technical equipment and lift technique. 

Examination paper, Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap 2010. 

 

Abstract 

Home care personnel often suffer from work-related pain in the neck, shoulder and / or back. 

One reason for this may be lack of knowledge in technical equipment and lift technique. The 

purpose of this study was to describe home-care personnels´ experiences of technical 

equipment and lift technique related to patient transfers. A quantitative study was conducted 

in which data were collected through questionnaires. These were answered by 98 people who 

worked in home care. The results showed that most participants have suffered from work-

related pain at least once. Most feel that they have relatively good knowledge of technical 

equipment and lift technique, yet perform almost half of the participants’ sometimes patient 

transfers without the use of existing equipment. The study indicates that there is a interest and 

a need of regular education among home-care personnel when it comes to technical 

equipment and lift technique. In order to reduce work-related injuries resulting from patient 

transfers among home care personnel, it is important to deliver the knowledge of technical 

equipment and lift technique from occupational therapist´ s to home care personnel in a good 

way, and to provide for implementation of the new knowledge in home care personnel´s daily 

work. 

 

Keyword: Home-care personnel, technical equipment, lift technique, musculoskeletal pain. 
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Arbetsrelaterade belastningsskador kan påverka människans förmåga att utföra sitt dagliga 

arbete. Inom yrkesområdet vård och omsorg - specifikt hemtjänsten - innefattar 

arbetsuppgifterna patientförflyttningar som kan innebära tunga lyft, hård fysisk belastning 

eller felbelastning för personalen. Detta kan i sin tur leda till belastningsskador och 

sjukskrivningar. Arbetsterapeuter har sitt fokus på hälsa samt utförande av arbete/aktivitet, 

och kan förmedla kunskap om bland annat ergonomi, förflyttningsteknik samt tekniska 

hjälpmedel. Personal som arbetar inom hemtjänst bör ha kunskap inom dessa områden för att 

undvika arbetsrelaterade belastningsskador som kan leda till en nedsatt förmåga att utföra 

arbete.  Utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv är det därför av intresse att undersöka vilka 

erfarenheter hemtjänstpersonal inom en kommun i Norrbotten har av tekniska hjälpmedel 

samt förflyttningsteknik i samband med patientförflyttningar. 

Sjukfrånvaro har under de senaste åren kommit att betraktas som ett omfattande 

folkhälsoproblem i många västerländer, däribland länder i Skandinavien, och frånvaron 

orsakas ofta av skador och besvär i muskler och leder (Horneij, Jensen, Holmström & Ekdahl, 

2004; Fjell, Alexanderson, Karlqvist & Bildt, 2007). Internationellt sett råder det en 

vetenskaplig samstämmighet om att smärttillstånd i rörelseapparaten kan relateras till 

ergonomiska och fysiska faktorer, till exempel kraftkrävande ansträngningar och onaturliga 

kroppspositioner (Borg, Gerdle, Grimby & Stibrant Sunnerhagen, 2006).  

Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde. Begreppet ergonomi 

innefattar integrerad kunskap om människans förutsättningar och behov – i samspelet mellan 

människan och dennes fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö – vid utformning av tekniska 

komponenter och arbetssystem (Gard & Odenrick, 1999). Ett viktigt mål när det gäller 

ergonomi är att arbetsmiljön ska anpassas till människan och inte tvärtom (Edqvist, 2005). 

Belastningsergonomi är ett kunskapsområde där målet är att anpassa arbetet efter människans 

förutsättningar och behov. Förr handlade belastningsergonomi främst om att minska 

belastningen i fysiskt tunga arbeten. Idag handlar belastningsergonomi om den påverkan som 

arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden har på kroppens 

muskler och leder (Gard & Odenrick, 1999). Enligt arbetsmiljölagen är utgångspunkten att det 

ska finnas en balans mellan arbetets krav och individens förutsättningar, och detta skapas i 

första hand genom att arbetet anpassas till individen. När det gäller belastningar och därmed 

risk för ohälsa måste hänsyn tas till kvinnors och mäns olika förutsättningar 

(Arbetsmiljöverket, 1998). Fysiska belastningar kan i vissa fall medföra skador på kroppens 
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vävnader och organ, som till exempel vid stor total belastning vid hårt fysiskt arbete (Gard & 

Odenrick, 1999). Den största fysiska faktorn som orsakar smärta i muskler och leder är arbete 

i framåtböjda och vridna kroppspositioner. Det finns klara samband mellan olika typer av 

fysiska arbetsbelastningar och muskuloskeletala besvär (Fjell et al, 2007). Enligt Moritz och 

Holmström (1999) utsätter människan sina muskler och leder för belastning i samband med 

dagligt arbete. Denna belastning ger smärta om den överstiger vävnadens belastningstolerans. 

Gard och Odenrick (1999) belyser dock att människans kropp är gjord för rörelse, och för att 

vidmakthålla kroppens funktioner krävs en lagom blandning av fysisk rörelse, belastning och 

återhämtning. Ökade risker för arbetsrelaterade smärtor förekommer inom vissa yrkesgrupper 

(Moritz & Holmström, 1999; Borg et al, 2006).  

Förekomsten av nack-, axel- och ryggvärk är hög bland vård- och omsorgspersonal, speciellt 

bland undersköterskor och vårdbiträden (Horneij et al, 2004; Fjell et al, 2007). Det saknas ofta 

kunskap om lämpliga arbetsställningar och förflyttningsteknik (Arbetsmiljöverket, 2007). 

Arbete inom detta yrkesområde räknas som medeltungt, och förflyttningar av vårdtagare som 

av olika anledningar inte kan klara sig själva är vanligt. På grund av detta behöver samtliga 

som arbetar inom vården kunskap om hur man minskar belastningen på rygg, nacke och axlar 

för att undvika arbetsskador (Edqvist, 2005). En vanlig riktlinje är att vårdpersonal enbart ska 

lyfta vårdtagare i akuta situationer. I de fall där vårdtagaren inte är kapabel att stödja på benen 

och/eller medverka vid förflyttning ska tekniska hjälpmedel såsom lyft användas. I 

verkligheten förekommer dock manuella lyft även i dessa situationer (Kjellberg, 2003). 

Eftersom hänsyn måste tas till vårdtagarnas integritet kan det hända att personal och ledning 

inte åtgärdar de arbetsmiljörisker som uppstår då hjälpbehoven ökar, till exempel vid 

användande av lyfthjälpmedel. Arbete i trånga hygienutrymmen kan leda till att personalen får 

utföra sitt arbete i vridna och böjda arbetsställningar i samband med tunga lyft. Det finns idag 

tekniska hjälpmedel att tillgå i flertalet moment men av olika skäl används de inte fullt ut. 

Orsaken till detta kan vara brist på kunskap, tid eller att vårdtagaren motsätter sig användning 

av dessa hjälpmedel (Socialstyrelsen, 2003). Förutsättningar för att manuella lyft ska kunna 

undvikas är; att arbetsplatsen är rymlig och välplanerad, att lämplig utrustning finns till hands, 

att vårdpersonal kan samarbeta både med varandra och med vårdtagare samt att de kan utföra 

förflyttningar med hjälp av en säker arbetsteknik (Kjellberg, 2003).  Arbetsgivare har enligt 

lag skyldighet att se till att deras anställda inte tar skada av sitt arbete eller sin arbetsmiljö 

(Moritz & Holmström, 1999). Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön och är även den 
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som har medel och möjligheter att genomföra förändringar (Hedén, 1999). Kravet på 

arbetsgivare innebär också att denne ser till att personal följer givna instruktioner. Personal 

har i sin tur skyldighet att berätta för sin arbetsgivare om en arbetsuppgift upplevs medföra 

skadliga belastningar (Arbetsmiljöverket, 2009). För arbetstagaren finns det ett begränsat 

ansvar vilket bland annat innefattar medverkan i arbetsmiljöarbete, skyldigheter att följa 

föreskrifter samt se till att skyddsanordningar används (Hedén, 1999). För att 

hemtjänstpersonal ska kunna utföra tjänster av god kvalitet krävs det yrkeskompetens och bra 

arbetsförhållanden (Socialstyrelsen, 2003). 

Hemtjänsten är ett arbetsområde där många förändringar har skett vad gäller arbetsuppgifter. 

Den första organiserade hemtjänsten uppstod under 1950-talet och riktades sig då till relativt 

friska äldre människor där syftet var att de skulle kunna bo kvar hemma en längre tid. 

Arbetsuppgifterna innefattade då enbart hjälp med hushållet. Idag har förhållandena ändrats 

och många äldre bor hemma med såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar. Det 

finns ofta ett sjukdomstillstånd med i bilden som innebär speciell omvårdnad och 

medicinering. Hemtjänstpersonal utför ett arbete som kräver mycket kunskap, erfarenhet samt 

förmåga att möta människor i olika situationer (Piuva & Söderlund, 2009). Enligt en studie av 

Dellve, Lagerström och Hagberg (2003) sker det en ständig ökning vad gäller behovet av 

hemtjänst i västvärlden. Detta behov kommer att fortsätta öka eftersom antalet äldre 

människor blir fler och fler, samtidigt som hälso- och sjukvårdsreformerna gör det möjligt för 

äldre att bo hemma längre. Studiens syfte var att undersöka hur arbetsuppgifterna hade 

påverkat hemtjänstpersonal som blivit oförmögna att utföra sitt arbete. Resultatet visade att de 

största riskfaktorerna i hemtjänstarbete var otillräcklig kunskap vad gäller ergonomi/lyft, 

tidsbrist samt brist på professionell arbetsteknik. Vidare säger Dellve et al (2003) att det 

tidigare har framkommit att arbete som innefattar manuella lyft av klienter utgör den 

huvudsakliga risken för muskuloskeletala besvär. 

Att arbeta som undersköterska eller vårdbiträde inom hemtjänsten innebär i huvudsak tungt 

fysiskt arbete med krävande repetitiva patientförflyttningar och lyft. Hur pass påfrestande den 

fysiska belastningen blir beror på flera faktorer; patientens vikt, arbetsmiljöns utformning, 

arbetsfördelningen, arbetsteknik, tekniska hjälpmedel samt samarbetet med patienten. För 

undersköterskor/vårdbiträden kan förflyttningar av en lätt och samarbetsvillig patient även 

innebära en hög spinal belastning på ryggen vilket kan leda till ländryggsbesvär. En lämplig 

arbetsteknik kan minska den biomekaniska belastningen på ryggen (Horneij et al, 2004). 
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Hemtjänstpersonal i ordinärt boende ska ha möjlighet att utföra praktisk träning samt 

diskutera och reflektera över vilka förflyttningar som är möjliga (Arbetsmiljöverket, 2007). 

Det krävs olika förutsättningar hos en människa för att klara av fysiska krav. Dessa 

förutsättningar kan bland annat innefatta kroppsmått, kön, ålder, erfarenhet och kondition. 

Den enskilda individens styrka och kondition kan i allmänhet inte kompensera en dålig 

arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 1998). Ifall det inte finns tillräcklig kunskap hos personalen 

om ergonomi samt hur hjälpmedel ska användas så leder det inte till någon förbättring. Det är 

viktigt att kommunernas anställda arbetsterapeuter kan stödja, utbilda och handleda personal 

inom vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2003). 

Målet med arbetsterapi är att främja hälsa och delaktighet för människor. Huvuduppgiften i 

arbetsterapeuters arbete är att för klienten möjliggöra engagemang i dagliga aktiviteter eller 

andra sysslor som de vill och behöver utföra, på ett sätt som upprätthåller klienternas hälsa 

och delaktighet (American Occupational Therapy Association [AOTA], 2008). Vid 

individinriktad arbetsterapi ska arbetsterapeuten bland annat förebygga risk för nedsatt 

aktivitetsförmåga samt förbättra eller vidmakthålla befintlig aktivitetsförmåga hos klienter 

(Fisher & Nyman, 2007). Klienterna kan vara enskilda individer eller organisationer, men 

även personalgrupper och befolkningen i allmänhet (AOTA, 2008). Arbetsterapeuter har en 

förståelse för alla aspekter inom aktivitetsutförande. Fokus ligger på att hjälpa människor så 

att de ska kunna engagera sig samt delta i meningsfulla aktiviteter som även gynnar hälsan på 

ett positivt sätt (Moyers, 2005). Arbetsområdena ergonomi, arbetsterapi och sjukgymnastik 

innefattar professionell kunskap där det gemensamma målet är att uppnå maximalt välmående 

och aktivitetsutförande hos människor. Den praktiska tillämpningen riktar sig mot många 

olika grupper i samhället; alltifrån friska till funktionshindrande personer, barn som gamla 

(Jacobs, 2008). Arbetsterapeuters expertis har en direkt koppling till ergonomi genom att de 

arbetar för att minska personalgruppers utsatthet för riskfaktorer som kan leda till 

muskuloskeletala besvär (Bade & Eckert, 2008).  

Både arbetsterapeuter och ergonomer har under sin utbildning utvecklat en medvetenhet om 

människans förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Arbetsterapeuter har kunskap om anatomi 

och fysiologi, neurologi och neuropsykologi samt behandling och funktionsförmåga vid 

sjukdom eller skada. De tar hänsyn till klienters fysiska, psykiska och kognitiva förmågor och 

begränsningar, samt de fysiologiska och psykologiska krav som aktiviteten ställer på klienter 

vid utförandet (Jacobs, 2008). Arbetsterapeuter är utbildade för att kunna bedöma behovet av 
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anpassningar i den fysiska miljön utifrån bland annat ergonomisk kunskap som kan innefatta 

design, tillämpning, anpassning samt träning med tekniska hjälpmedel. Vid interventioner ser 

arbetsterapeuter till människans fysiska och psykiska förmåga att utföra aktivitet, samt gör en 

värdering av ergonomiska faktorer som kan påverka aktivitetsutförandet (Bade & Eckert, 

2008). Kunskaper om ergonomi ger arbetsterapeuter möjlighet att arbeta speciellt inom 

områden som rör arbetsrelaterad muskuloskeletal ergonomi, samt att utföra förebyggande 

arbete för att förhindra uppkomst av skada (Jacobs, 2008).  

Litteratur ovan visar att sjukfrånvaro som orsakats av skador på muskler och leder under de 

senaste åren har kommit att betraktas som ett omfattande folkhälsoproblem. Dagligen utsätter 

människan sina muskler och leder för belastning i sitt arbete. Om belastningen blir för hög 

kan den orsaka smärta. Människan mår bra av en lagom blandning av rörelse och vila. 

Litteraturen belyser nyttan med ergonomiska och belastningsergonomiska kunskaper, hur 

denna kunskap utvecklats från dåtid till nutid samt att kunskap om ergonomi är viktigt hos 

personal inom hemtjänst. Vad gäller tidigare utförda studier som beskriver förhållandet 

mellan arbetsteknik vid patientförflyttningar och muskuloskeletala besvär så har författarna 

till denna studie endast hittat ett fåtal (Fjell et al, 2007; Kjellberg, 2003; Kjellberg et al, 2003; 

Horneij et al, 2004). Författarna saknade även en beskrivning om vilka erfarenheter som finns 

hos hemtjänstpersonal i nuläget när det gäller användande av tekniska hjälpmedel samt 

förflyttningsteknik. Problemet med belastningsskador kan kanske förebyggas med kunskap 

om ergonomi samt med utbildning om tekniska hjälpmedel och förflyttningsteknik. Inom 

detta område kan arbetsterapeuter, som fokuserar på människors förmåga att utföra arbete och 

aktivitet, bidra med sin unika kunskap. Utifrån detta är syftet med studien att beskriva 

erfarenheter hos kommunens hemtjänstpersonal vad gäller användande av tekniska 

hjälpmedel och förflyttningsteknik i samband med patientförflyttningar. 

 Vilka kunskaper och erfarenheter har kommunens hemtjänstpersonal när det gäller 

arbetsuppgifter, tekniska hjälpmedel och förflyttningsteknik? 

 Finns det ett fungerande samarbete mellan hemtjänstpersonal och arbetsterapeuter? 
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Metod 

Design 

En kvantitativ metod valdes för att besvara studiens syfte som är att beskriva erfarenheter hos 

kommunens hemtjänstpersonal vad gäller användande av tekniska hjälpmedel och 

förflyttningsteknik i samband med patientförflyttningar. Data har samlats in via enkäter. 

Enligt Ejlertsson (2005) finns flera fördelar med användande av enkäter; undersökningen kan 

göras på ett förhållandevis stort urval och deltagaren kan begrunda frågorna i lugn och ro, 

samt överväga svarsalternativen i enkäten. Insamlad data har sammanställts och redovisats 

med deskriptiv statistik. DePoy och Gitlin (1999) menar att deskriptiv statistisk analys kan 

användas för att minska ner stora mängder data till mindre enheter utan att behöva offra 

kritisk information. Enligt Patel och Davidson (2009) används deskriptiv statistik för att i 

siffror ge en beskrivning av det insamlade materialet, och på så sätt belysa 

forskningsproblemet. 

Urval 

En forskare kan använda många olika procedurer för att dra ett sampel (en mindre grupp) ur 

populationen (DePoy & Gitlin, 1999). I denna studie utgjordes populationen av yrkesverksam 

hemtjänstpersonal i en kommun i norra Sverige. Författarna valde att göra en målinriktad 

sampling, som enligt DePoy och Gitlin (1999) innebär att forskaren gör ett avsiktligt urval av 

personer grundat på kriterier som är definierade i förväg. Författarna började med att göra en 

lista över de hemtjänstgrupper som finns i kommunen. Därefter valdes samtliga centrala 

grupper ut. Anledningen till att endast centrala grupper valdes var att författarna skulle dela ut 

enkäterna personligen och därför måste reseavståndet vara relativt kort. Inklusionskriterium 

för deltagande i studien var att personalen måste vara tillsvidare anställd som undersköterska 

eller vårdbiträde. Anledningen till detta är att tillsvidare anställd personal ofta får möjlighet 

till fler utbildningar inom yrket än vikarierande personal. Den slutgiltiga 

undersökningsgruppen utgjordes av 98 deltagare - 85 kvinnor och 13 män. Av de som deltog i 

studien uppgav 86 % sin ålder och medelåldern bland dessa var 43 år. Typvärdet – det vill 

säga den ålder som var vanligast förekommande - var 59 år. 

Procedur 

Verksamhetschefen för kommunens hemtjänst kontaktades först via e-mail och sedan via 

telefon för att författarna skulle få tillåtelse att genomföra enkätundersökningen. Efter 
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godkännande skickade verksamhetschefen ett e-mail med förfrågan om deltagande i studien 

till nio enhetschefer inom kommunens centrala hemtjänstgrupper. Enhetscheferna erhöll en 

kopia av missivbrev och enkät samt ett utkast av uppsatsens PM som först hade skickats till 

verksamhetschefen. Studiens författare erhöll information från verksamhetschefen om att en 

hemtjänstgrupp inte kunde medverka i enkätundersökningen. Några enhetschefer lämnade 

aldrig svar via e-mail så författarna tog kontakt med dem via telefon för att få svar på om 

hemtjänstpersonalen kunde delta i studien eller inte. Efter godkännande från åtta enhetschefer 

erhöll författarna information om antalet tillsvidare anställda i respektive grupp, samt vilken 

dag och tid som enkäterna kunde delas ut. Enhetscheferna informerade även de anställda om 

enkätundersökningen som skulle genomföras. Författarna delade därefter ut totalt 175 enkäter 

till enhetschefer som i sin tur delade ut enkäterna till personalen.  Till varje enkät bifogades 

missivbrevet (bilaga 1) där studiens syfte framgår, samt information om att deltagande är 

frivilligt och att samtliga svar kommer att hanteras konfidentiellt. Varje ifylld enkät lades 

sedan i ett blankt kuvert och förseglades så att ingen obehörig fick tillgång till svaren. 

Enkäterna samlades in av författarna en vecka efter utlämnandet, och anledningen till denna 

tidsfrist var att samtliga tillsvidare anställda skulle hinna fylla i enkäterna, oavsett om de 

arbetade dag, kväll eller helg. Enhetscheferna i de olika hemtjänstgrupperna påminde sin 

personal minst en gång under veckan om att de skulle fylla i enkäterna. Eftersom författarna 

informerat om att deltagandet i studien var frivilligt så gjordes ingen ytterligare påminnelse 

om ifyllande av enkäter efter insamlingsdatumet. Totalt blev 98 enkäter ifylla och detta 

utgjorde 56 % av det totala antalet. Enligt Ejlertsson (2003) bör stickprovet vara relativt stort 

för att urvalet ska vara representativt. Utifrån detta ansåg studiens författare att underlaget var 

tillräckligt stort för att studien skulle kunna genomföras.  

Datainsamling 

Författarna valde att använda sig av en enkät (bilaga 2) för datainsamling. Enkäten 

utformades av författarna och testades på två personer som har erfarenhet av vårdyrket, innan 

den lämnades ut. Dessa testpersoner har lång erfarenhet av arbete inom vårdyrket men ingick 

inte i studiens resultat. Anledningen till att författarna ville testa enkäten var bland annat för 

att få information om huruvida frågorna var lättförståeliga eller inte, och efter åsikter och 

kommentarer från testdeltagarna så ändrades utformningen på ett fåtal enkätfrågor. Enligt 

Ejlertsson (2005) är fördelen med enkäter att de ger många och lättolkade svar. Vid 

enkätundersökningar elimineras även risken för intervjuareffekt. Vidare menar Ejlertsson 
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(2005) att det är väldokumenterat att en deltagare som intervjuas påverkas - i större eller 

mindre utsträckning – av intervjuarens sätt att ställa frågor och följdfrågor. Enkäten i denna 

studie bestod av 27 slutna frågor med givna svarsalternativ samt utrymme för kommentarer på 

vissa frågor. Vid tre frågor ombads deltagarna som svarat ja att precisera sitt svar i en 

följdfråga. Vid sex frågor fanns det möjlighet att lägga till eget svarsalternativ och vid två 

frågor gavs tillfälle till egna kommentarer. På frågorna 1a och 2a kunde deltagarna få 

hänvisningar till att passera följdfrågorna 1b och 2b beroende på vilket svarsalternativ de 

valde.  

Enkätens övergripande frågeområden handlade om: 

 Vilken kunskap som hemtjänstpersonal har när det gäller tekniska hjälpmedel och 

förflyttningsteknik i samband med patientförflyttningar 

 Hur mycket utbildning som personalen har fått inom ovanstående områden samt vilket 

intresse det finns för utbildning i dagsläget 

 Vilken uppfattning personalen har om sina arbetsuppgifter när det gäller fysisk 

påfrestning 

 Personalens kunskap om arbetsterapeuters arbetsområde samt deras kontakt med 

arbetsterapeuter inom arbetet 

 

Analys av data 

Insamlad data sammanställdes i ett excelprogram där resultatet räknades i antal eller procent. 

Under bearbetningen av insamlat material valde studiens författare att redovisa de enkätsvar 

som på bästa sätt motsvarande studiens problemformulering och syfte. Resultat redovisades 

därefter med deskriptiv statistik i form av flera diagram samt en tabell. En mindre del av 

insamlade data redovisades enbart i text. Patel och Davidson (2009) menar att deskriptiva 

undersökningar används då man vill beskriva ett problemområde där det redan finns en viss 

mängd kunskap. Vidare säger de att undersökningarna kan vara beskrivningar av förhållanden 

som existerar i nutid.  

Etiska reflektioner 

Deltagarna informerades om att deltagandet var frivilligt samt att de inte behövde lämna några 

personuppgifter. Resultaten hanterades konfidentiellt vilket innebar att deltagarnas identitet 

inte skulle röjas eller missbrukas (Ejlertsson, 2005). Det framgår dock att studien är utförd i 
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en kommun i norra Sverige. Enligt Patel och Davidson (2009) innebär konfidentiell hantering 

att vi vet vem vi har fått svar från men att det bara är studiens författare som har tillgång till 

de uppgifterna. De besvarade enkäterna har endast bearbetats av författarna samt deras 

handledare.  

En fördel med att delta i undersökningen kan vara att deltagarna blir mer medvetna om sin 

kunskapsnivå. Om resultatet visar en brist på kunskap samt ett intresse för utbildning inom 

förflyttningsteknik och om tekniska hjälpmedel, så kan det bidra till att påvisa ett 

utbildningsbehov hos hemtjänstpersonalen. Om det däremot visar sig att kunskapen är god 

och att risken för belastningsskador är liten, så visar det på nyttan av kunskap när det gäller 

skapande av ett bra arbetsklimat och en trivsam arbetsmiljö.  

För att förhindra uppkomst av belastningsskador bland hemtjänstpersonal är det viktigt att 

dessa har tillräckligt med kunskap vad gäller tekniska hjälpmedel och förflyttningsteknik. 

Denna kunskap kan förmedlas av arbetsterapeuter som bland annat arbetar förebyggande och 

konsulterande gentemot andra yrkesgrupper. Genom denna studie kan arbetsterapeuter få 

kunskap om behov av utbildning, samt vetskap om betydelsen av utbildning och information 

som gäller förskrivna hjälpmedel för att de ska kunna nyttjas optimalt. Med kunskap om 

ergonomi, förflyttningsteknik och tekniska hjälpmedel så hoppas författarna till denna studie 

att arbetsterapeuter ska kunna påverka hemtjänstpersonals arbetssituation i en positiv riktning 

som resulterar i en minskning av belastningsskador orsakade av felaktiga lyft och/eller 

okunskap om hur tekniska hjälpmedel ska användas.  
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Resultat 

Det totala antalet deltagare i enkätstudien var 98 personer. Av dessa svarade 84 deltagare på 

frågan om ålder och bland dem var medelåldern 43 år. På en del frågor innebar ett visst 

svarsalternativ att deltagarna ombads passera följdfrågor i enkäten utan att besvara dessa. 

Eventuellt bortfall anges under respektive resultat. Studien omfattade endast personer som var 

tillsvidare anställda inom kommunens hemtjänst och av dessa var 46 undersköterskor och 52 

vårdbiträden. 

Arbetsuppgifternas fysiska påverkan 

Enligt deltagarna är den generella uppfattningen att arbete inom hemtjänst innefattar moment 

som är fysiskt påfrestande (figur 1). Dessa moment avser exempelvis situationer där lyft 

förekommer i samband med vridna och/eller framåtböjda kroppspositioner. 

 

 

Figur 1. (n = 97 på grund av ett internt bortfall). 

 

På följdfrågan om vilka arbetsmoment som är fysiskt påfrestande nämns bland annat 

följande: 

 Förflyttning av kund som inte kan medverka aktivt i moment 

 Justering av kläder då kunden hänger i lyftselen 

 Förflyttningar till/från toalettstol  

 Förflyttningsmoment i samband med av- och påklädning 

 Arbete vid låga och/eller breda sängar 

 Förflyttningar  i trånga utrymmen 
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 Förflyttningar där det inte finns nödvändiga hjälpmedel 

 Arbete i framåtböjd/obekväm arbetsställning 

 Att dra rullstolar utomhus vintertid när det är snö/snömodd 

 Manuella lyft och vridmoment 

 

86 % av deltagarna uppgav att tunga lyft i samband med patientförflyttningar har orsakat 

värk/smärta i kroppen. 33% av dessa har besvärats av värk vid fler än tio tillfällen vilket 

framgår av figur 2. Trots detta händer det att nästan varannan förflyttning utförs utan att 

befintliga hjälpmedel används (figur 3).  

 

 

Figur 2. (n = 83 eftersom 86% av deltagarna svarade på denna följdfråga).  

 

I dagsläget har 30% av deltagarna varit sjukskrivna på grund av skada som orsakats av  

tunga/felaktiga lyft i arbetet. Det är något fler vårdbiträden än undersköterskor som har varit 

sjukskrivna, men skillnaden mellan dessa grupper är marginell (tabell 1). 

Tabell 1. Antal sjukskrivningar som orsakats av tunga/felaktiga lyft i arbetet. 

Befattning  Antal sjukskrivna 

Undersköterska 13 

Vårdbiträde  16 

Totalt antal  29 
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Tillämpning av och kunskap om tekniska hjälpmedel  

Enligt deltagarna förekommer det att befintliga hjälpmedel väljs bort (figur 3) och 

anledningarna till detta är flera. De tre största anledningarna är; platsbrist, att vårdtagaren 

motsätter sig användandet samt att det tar för lång tid att använda hjälpmedel (figur 4).  

 

  Figur 3. (n = 98). 

 

 

Figur 4. (n = 67. Frågan besvarades av de 45% som väljer bort hjälpmedel). 

 

Enligt figur 5 arbetar majoriteten av deltagarna med rullstolsburna vårdtagare varje dag. Detta 

arbete innefattar flertalet förflyttningar. 
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Figur 5. (n = 96 pga 2 interna bortfall). 

 

Resultatet i denna studie visar att deltagarna anser sig ha ganska mycket eller väldigt mycket 

kunskap vad gäller användande av tekniska hjälpmedel såsom golvlyft, vårdbälte, glidbräda 

och glidlakan (figur 6). 45% av deltagarna väljer – trots sin kunskap – ändå att ibland utföra 

förflyttningar utan hjälpmedel (figur 3).  

 

 

Figur 6. (n = 97 på grund av ett internt bortfall). 

 

Av figur 6 framgår det vilken kunskap deltagarna anser att de har när det gäller användning av 

olika tekniska hjälpmedel som är vanligt förekommande inom hemtjänst. Överlag anser 

deltagarna att de har ganska mycket kunskap om vardera hjälpmedel. Några bedömmer dock 
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att de har lite kunskap om framförallt glidbräda och glidlakan, och två deltagare anser att de 

inte har någon kunskap alls om dessa nämnda hjälpmedel. Vid sammanställningen av data 

framkom det även att majoriteten deltagare har eller har haft arbetsrelaterad värk/smärta, och 

detta har uppstått oavsett om de har mycket eller lite kunskap om tekniska hjälpmedel och 

förflyttningsteknik. 

 

Utbildning 

När det gäller utbildning under de senaste två åren har 59% av deltagarna inte erhållit någon 

utbildning inom förflyttningsteknik, och 48% har inte fått utbildning om tekniska hjälpmedel 

(figur 7). Utbildning som avsågs i enkätfrågan skulle omfatta halv- eller hel dag och innehålla 

praktiska övningsmoment.  

 

 

Figur 7. (n = 98). 

 

Av deltagarna anser 61% att det är mycket viktigt att få regelbunden utbildning inom 

förflyttningsteknik och tekniska hjälpmedel. Majoriteten av deltagarna – 65% - är mycket 

intresserad av att utbildas inom förflyttningsteknik (figur 8). En något mindre andel – 29% - 

anser sig vara ganska intresserad. Endast 6% av deltagarna har lite eller inget intresse alls av 

en sådan utbildning. 
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Figur 8. (n = 98). 

 

Intresset av utbildning kan illustreras med följande kommentar som gavs av en deltagare i 

anslutning till frågan: 

”Intresset och viljan att få utbildning inom ergonomi samt mer kunskap om förflyttningsteknik 

och tekniska hjälpmedel är stor. Frågan är om arbetsgivaren är lika intresserad av att 

bekosta och ge oss den kunskapen. Besparingar inom kommunen sker oftast på bekostnad av 

vårdpersonalen och vår arbetsmiljö.” 

Kontakt med arbetsterapeuter 

Flertalet deltagare (59 av 96 personer) har uppgett att de i sitt arbete träffar arbetsterapeuter 

två till sex gånger per år. 23 deltagare träffar arbetsterapeuter minst en gång i månaden och 13 

deltagare träffar aldrig ovan nämnda yrkesgrupp inom arbetet.  

I anslutning till frågan gav en av deltagarna denna kommentar: 

”Det vore önskvärt att får mer information om hjälpmedel av arbetsterapeuter, men vi förstår 

att de på grund av stor arbetsbörda och lite personal ej har möjlighet till detta.” 
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att beskriva erfarenheter hos kommunens hemtjänstpersonal vad gäller 

användande av tekniska hjälpmedel och förflyttningsteknik i samband med 

patientförflyttningar. I resultatet finns det inget som tyder på att det finns ett samband mellan 

lite kunskap och hög skadefrekvens. Ett antal att deltagarna har varit sjukskrivna på grund av 

skador i arbetet, och en majoritet har upplevt arbetsrelaterad värk/smärta, detta oavsett om de 

anser sig ha mycket eller lite kunskap om tekniska hjälpmedel och förflyttningsteknik. Hur 

kommer det sig då att hemtjänstpersonal, som anser sig ha god kunskap inom ovan nämnda 

områden och dessutom ofta har tillgång till tekniska hjälpmedel, ändå skadar sig i arbetet? En 

anledning kan vara att nästan hälften av deltagarna ibland väljer bort befintliga hjälpmedel vid 

förflyttningar, vilket framgår av resultatet. De vanligaste orsakerna till detta uppges vara 

plats- och/eller tidsbrist samt att vårdtagare motsätter sig användande av hjälpmedel. Detta 

fynd kan sättas i relation till att många av deltagarna har eller har haft arbetsrelaterad 

värk/smärta. Deltagarnas upplevelse av platsbrist för användning av hjälpmedel skulle kunna 

tyda på att arbetsmiljön i ordinärt boende inte alltid är det ultimata för personalen. Här 

sammanfaller resultatet med Piuva och Söderlund (2009) som framhåller att det är en 

annorlunda situation när större delen av arbetstiden är förlagd till någons privata bostad. 

Hänsyn och respekt måste visas gentemot vårdtagaren, och att genomföra förändringar i 

miljön som kan underlätta arbetet för personalen är inte alltid så enkelt. I denna studies 

resultat framgår det att majoriteten av deltagarna anser sig ha ett arbete som är fysiskt 

påfrestande, vilket skulle kunna vara en konsekvens av att hjälpmedel ibland väljs bort på 

grund av platsbrist. Om varken hjälpmedel eller förflyttningsteknik används kan det innebära 

att personalen utför förflyttningar på ett omotiverat ansträngande sätt. Här styrker resultatet 

det faktum att brist på förflyttningsteknik ökar risken för arbetsrelaterade skador vilket - enligt 

Kjellberg, Lagerström och Hagberg (2003) - har framkommit i tidigare studier.  

Majoriteten av deltagarna i denna studie var mycket intresserade av att erhålla utbildning om 

tekniska hjälpmedel och förflyttningsteknik, och de ansåg även att detta bör erbjudas 

kontinuerligt. Utbildning inom dessa områden skulle kunna öka personalens möjligheter att 

förändra påfrestande förflyttningsmoment i arbetet. Har då deltagarna i studien tillvaratagit 

information från tidigare erhållna utbildningar och implementerat denna kunskap i det dagliga 

arbetet? Enligt Kjellberg (2003) influeras personalens val av arbetsteknik av faktorer såsom 

erfarenhet och kunskap om yrket och arbetsuppgifterna, samt motivation och förmåga att lösa 
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problem. Hedin och Svensson (2008) menar att ett villkor för motivation och djupinlärning är 

att arbetsbördan inte blir för stor. Ett flertal deltagare i föreliggande studie uppgav att 

hjälpmedel ibland valdes bort på grund av tidsbrist, vilket skulle kunna vara ett tecken på att 

arbetsbördan är för stor. Det skulle även kunna tyda på att de moment som innefattar 

användning av tekniska hjälpmedel och förflyttningsteknik inte är tillräckligt inarbetade och 

därför tar onödigt lång tid. Gamla vanor kan, enligt Kielhofner (2008), motarbeta nya 

medvetna val, eftersom det är vanorna som håller ihop mönstret av vardagliga handlingar, i 

detta fall de inarbetade arbetsrutinerna. Vidare anser han att förändringar kan uppnås när de 

nya handlingarna blivit tillräckligt inövade så att de kan bestå och ersätta det gamla mönstret. 

För att kunna omsätta kunskap i handling menar Hedin och Svensson (2008) att det måste 

finnas en vilja att ta in och förstå information, samt en förståelse för att informationen har ett 

praktiskt värde. Den kompetens som personal tillägnar sig under en utbildning tas sällan 

tillvara i den egna organisationen. När det gäller att tillämpa kunskapen handlar det inte bara 

om den enskilda personens inställning eller hur utbildningen har organiserats. Det är lika 

viktigt att personal ges möjlighet att praktisera sina kunskaper på den arbetsplatsen efter 

genomgången utbildning (Hedin & Svensson, 2008). Skulle det då, utifrån denna iakttagelse, 

vara möjligt för deltagarna i föreliggande studie att förhindra uppkomst av arbetsskador, 

genom tillämpning av erhållna kunskaper samt med stöd och uppmuntran av arbetsledare och 

organisation? 

Omfattningen av arbetsskador som lett till sjukskrivningar hos deltagarna i denna studie 

stämmer väl överens med den beskrivning som Arbetsmiljöverket (2007) ger när det gäller 

belastningsskador bland personal inom hemtjänst. De vanligaste orsakerna till detta är tunga 

lyft och förflyttningar. Resultatet i studien visar att majoriteten av deltagarna arbetar med 

rullstolsburna vårdtagare varje dag där förflyttningsmoment är vanligt förekommande under 

en arbetsdag. En lämplig arbetsteknik kan minska den biomekaniska belastningen på ryggen 

hos personal, vilket framgår i en studie av Horneij et al (2004). Med vetskap om att deltagarna 

i föreliggande studie många gånger upplever sitt arbete som fysiskt tungt, samt att tekniska 

hjälpmedel och förflyttningsteknik inte används i full utsträckning, så ligger det delvis på 

arbetsterapeuters ansvar att bidra till en förändring eftersom de förskriver hjälpmedel och har 

skyldighet att informera/instruera vårdpersonal. Majoriteten av deltagarna uppger att de har 

kontakt med arbetsterapeuter två till sex gånger per år, vilket i sin tur kan medföra att 

personalen inte erhåller tillräckligt med information/instruktioner när det gäller användandet 
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av befintliga samt nya tekniska hjälpmedel hos vårdtagarna. Det är, i enlighet med Kielhofner 

(2008), även viktigt att öva praktiskt för att kunna omsätta kunskap i det dagliga arbetet och 

därigenom etablera nya arbetssätt som - i detta fall - kan underlätta patientförflyttningar. Det 

finns en förhoppning hos studiens författare om att insatser från professionella 

arbetsterapeuter och kunskaper om bland annat ergonomi och tekniska hjälpmedel samt lyft- 

och förflyttningsteknik skulle kunna leda till en minskning av belastningsskador bland 

hemtjänstpersonal. Kanske vore det möjligt att tillvarata arbetsterapeuters kunskap om 

människan och dennes miljö i större utsträckning än vad som sker i dagsläget?  

Under arbetet med studiens resultat uppkom frågan om vad kunskap egentligen är, och 

författarna insåg att kunskap kan ses ur flera olika perspektiv samt ha olika innebörd för olika 

personer. Att uppskatta och gradera egen kunskap kan vara svårt beroende på vad personen 

räknar till kunskap, hur kunskapen graderas och vem personen jämför sig med. Har deltagarna 

i studien räknat med de praktiska färdigheter som förvärvats under arbetets gång när de 

graderade sin kunskap? Eftersom studien visar att en stor del av hemtjänstpersonalen, trots 

goda kunskaper, upplever sitt arbete som fysiskt tungt och även ådrar sig värk/smärta så 

uppstod frågan om deras befintliga kunskaper är tillräckliga samt om de tillämpas på bästa 

sätt. Detta visar på att det finns ett behov av vidare forskning inom området för att eventuellt 

kunna minska belastningsskador bland hemtjänstpersonal. Författarna föreslår uppföljning 

genom kvalitativa intervjustudier som även innefattar observation av förflyttningsmoment. 

Även frågorna som innefattar smärta/värk och sjukskrivningar skulle kunna fördjupas. 

Sammanfattningsvis vore det bra om varje enskild individ som arbetar inom hemtjänst 

kontinuerligt skulle erhålla mer information och utbildning av arbetsterapeuter om tekniska 

hjälpmedel och förflyttningsteknik.  
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Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en kvantitativ studie och samlade in data via en egenutformad enkät. 

Detta gjordes för att besvara studiens syfte och för att enkätundersökningar oftast ger många 

och lättolkade svar, vilket styrks av Ejlertsson (2005). I denna studie valde författarna att göra 

ett stort urval med tanke på att det inte fanns någon garanti för att samtliga enkäter skulle 

besvaras. Det externa bortfallet blev stort – 44 procent – men författarna ansåg ändå att 

underlaget var tillräckligt för att genomföra studien. Orsakerna till bortfallet kan dock 

diskuteras. Kanske hade svarsfrekvensen blivit annorlunda om deltagarna hade fått längre tid 

på sig att fylla i enkäterna samt erhållit fler påminnelser via enhetscheferna. Det kan även ha 

upplevts svårt att på detta konkreta sätt gradera sin kunskap. Bland deltagarna som svarade 

var det däremot endast några enstaka interna bortfall, vilket utgör en styrka i studien. Det låga 

interna bortfallet kan tyda på att undersökningen var av intresse, då ämnet med bland annat 

arbetsskador och sjukskrivningar är aktuellt i dagsläget. Författarna till studien anser även att 

den geografiska begränsningen som gjorts vad gäller urval var till fördel eftersom det 

möjliggjorde personlig kontakt med enhetschefer och i vissa fall även deltagare. 

Enkäten konstruerades med vanliga och begripliga ord för att frågorna skulle vara lätta att 

förstå, och därmed minska risken för missuppfattningar. Det är viktigt att resultaten som 

erhålls i en undersökning är tillförlitliga, det vill säga att mätinstrumentet som används 

innehar hög reliabilitet. Vikten av detta framhålls av DePoy och Gitlin (1999). Innan 

undersökningen påbörjades testades enkäten på två utomstående personer för att författarna 

skulle få vetskap om vilka frågor som eventuellt behövde omformuleras. Detta stärkte även 

enkätens validitet som enligt DePoy och Gitlin (1999) visar om rätt frågor har ställts för att 

studiens syfte ska kunna besvaras. Validiteten hade dock kunnat stärkas ytterligare om 

författarna erhållit en högre svarsfrekvens vid undersökningen.  

För att vilja delta i studien och för att kunna svara ärligt på frågorna hade de etiska 

reflektionerna om konfidentialitet varit av stor betydelse för deltagarna, vilket framkom vid 

insamlingen av enkäterna. På grund av det urval som gjordes av hemtjänstgrupper centralt i en 

kommun är studien inte generaliserbar, men författarna hoppas dock att resultatet i denna 

studie kan fungera som ett underlag för hemtjänstens enhetschefer, samt yrkesverksamma 

arbetsterapeuter, när det gäller att påverka kunskaper hos hemtjänstpersonal som leder till att 

patientförflyttningar kan utföras utan risk för påverkan personalens hälsa. Studien har gett 
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svar på flertalet frågeställningar, men skulle nog ge mer uttömmande svar om den 

kompletterades med kvalitativa undersökningar i form av intervjuer och observationer. 

Slutsats 

Författarna anser att studien indikerar på ett intresse och behov av kontinuerlig utbildning när 

det gäller tekniska hjälpmedel och förflyttningsteknik bland hemtjänstpersonal. Det har även 

framkommit att det behövs mer tid samt stöd från chefer för att nya arbetssätt ska kunna 

implementeras i verksamheten på bästa sätt. Resultatet i denna studie kan förhoppningsvis 

bidra till ett utökat samarbete mellan arbetsterapeuter och hemtjänstpersonal vad gäller utbyte 

av kunskap och information för att uppnå en minskning av arbetsrelaterade skador och/eller 

sjukskrivningar.  

Tillkännagivande 

Vi vill tacka verksamhetschefen för kommunens hemtjänst som möjliggjorde ett 

genomförande av denna studie, samt de enhetschefer som varit delaktiga och deras personal 

som tog sig tid att besvara enkäten. Slutligen vill vi tacka vår handledare Ines Nilsson som har 

visat ett stort engagemang, bidragit med värdefulla råd samt gett oss feedback under hela 

processen. 
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      Bilaga 1 

 

      2010-01-04 

Information och förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 

En av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning bland människor är belastningsskador. 

Förflyttningar och tunga lyft av patienter är en vanlig orsak till att personal inom vård- och 

omsorgsarbete kan drabbas av belastningsskador. Att arbeta ”hemma hos” vårdtagare kräver 

bredare kunskap om ergonomi, samt större flexibilitet hos hemtjänstpersonal. (Ergonomi 

innefattar samspelet mellan människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön). 

Av de människor som anmälde sina belastningsskador som arbetsskada år 2006 uppkom 

skadan till 54 % av lyft- och förflyttningsmoment. Det finns en hög risk för belastningsskador 

bland hemtjänstpersonal. Dessa skador kan bl a uppkomma då personal arbetar i trånga 

utrymmen och utför arbetet i vridna och böjda arbetsställningar i samband med tunga lyft. 

Kommunens anställda arbetsterapeuter kan stödja, handleda och utbilda personal inom vård 

och omsorg. I arbetsterapeutens arbetsuppgifter ingår bland annat att vid behov vara konsult 

till andra personalkategorier, samt att förebygga risk för nedsatt aktivitetsförmåga. 

Syftet med studien är att beskriva erfarenheter hos kommunens hemtjänstpersonal vad gäller 

användande av tekniska hjälpmedel och förflyttningsteknik i samband med 

patientförflyttningar.   

För att kunna undersöka hur situationen ser ut bland kommunens hemtjänstpersonal hoppas vi 

att Ni vill delta i denna enkätundersökning. Vi som ber om Ert deltagande är två studenter på 

Arbetsterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas fram till datum för enkätinsamling. Personuppgifter behöver EJ anges på 

formuläret. Vi kommer personligen att lämna enkäterna i hemtjänstlokalen och sedan samla 

in dem efter en vecka. Tidsåtgången för att besvara enkätfrågorna beräknas till max 30 

minuter. Endast undertecknade studenter och handledare kommer att ha tillgång till enkäterna, 

och samtliga svar kommer att behandlas konfidentiellt. Enkätsvaren kommer att 

sammanställas och resultera i en uppsats. Denna uppsats publiceras under år 2010 och finns 

då tillgänglig via Luleå tekniska universitets hemsida (http://epubl.ltu.se).  

Med vänlig hälsning, 

 

Ulrika Åslin  Lena Brännmark Handledare: Ines Nilsson 

   

http://epubl.ltu.se/
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      Bilaga 2

     

Vänligen markera svarsalternativ med kryss i aktuell ruta  

Kön:  

        Kvinna  

        Man 

Ålder:_______________  

 

Tillsvidare anställd som:  

        Undersköterska 

        Vårdbiträde 

Hur länge har du varit anställd? _________________________________ 

 

1a) Hur många gånger under de senaste två åren har du fått utbildning (hel- eller halv 

dag) om tekniska hjälpmedel? 

         Ingen gång (vid kryss i denna ruta, fortsätt till fråga 2a).  

         1-3 gånger 

         Mer än 3 gånger  

 

1b) Har eventuell utbildning involverat praktiska övningar med tekniska hjälpmedel? 

        Ja 

        Nej 
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2a) Hur många gånger under de senaste två åren har du fått utbildning (hel- eller halv 

dag) om förflyttningsteknik? 

        Ingen gång (Vid kryss i denna ruta, fortsätt till fråga 3). 

        1-3 gånger  

        Mer än 3 gånger 

2b) Har eventuell utbildning involverat praktiska övningar med förflyttningsteknik? 

        Ja  

        Nej 

 

3) Hur viktigt är det för dig att regelbundet få utbildning där praktiska övningar med 

tekniska hjälpmedel ingår?  

        Mycket viktigt  

        Ganska viktigt 

        Mindre viktigt      

        Oviktigt 

 

4) Hur viktigt är det för dig att regelbundet få utbildning där praktisk övning av 

förflyttningsteknik ingår? 

        Mycket viktigt  

        Ganska viktigt  

        Mindre viktigt 

        Oviktigt 

 

5) Hur intresserad skulle du vara av en utbildning i förflyttningsteknik? 

         Mycket intresserad 

         Ganska intresserad 

         Lite intresserad 

         Inte intresserad alls 
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6) Hur mycket kunskap anser du att du har när det gäller användning av; 

a) golvlyft? 

        Väldigt mycket      

        Ganska mycket  

         Lite     

         Ingen alls 

 

b) vårdbälte? 

        Väldigt mycket  

        Ganska mycket  

        Lite 

        Ingen alls 

 

c) glidbräda? 

        Väldigt mycket  

        Ganska mycket  

        Lite   

        Ingen alls 

 

d) glidlakan? 

        Väldigt mycket  

        Ganska mycket  

        Lite  

        Ingen alls 

 

 



 

31 

 

7) Hur mycket kunskap anser du att du har när det gäller förflyttningsteknik i samband 

med förflyttning av vårdtagare? 

         Väldigt mycket 

         Ganska mycket 

         Lite  

         Ingen alls 

 

8) Hur ofta använder du golvlyft vid förflyttning av vårdtagare?  

        Varje dag  

        Mer än 3 gånger/vecka  

        Mindre än 3 gånger/vecka  

        Aldrig 

 

9) Hur ofta använder du vårdbälte vid förflyttning av vårdtagare? 

        Varje dag  

        Mer än 3 gånger/vecka  

        Mindre än 3 gånger/vecka  

        Aldrig 

 

10) Hur ofta använder du glidbräda vid förflyttning av vårdtagare? 

        Varje dag  

        Mer än 3 gånger/vecka  

        Mindre än 3 gånger/vecka  

        Aldrig 
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11) Hur ofta använder du glidlakan vid förflyttning av vårdtagare? 

        Varje dag  

        Mer än 3 gånger/vecka  

        Mindre än 3 gånger/vecka  

         Aldrig 

 

12) Hur ofta arbetar du med vårdtagare som är rullstolsburna? 

         Varje dag  

         Mer än 3 dagar/vecka  

         Mindre än 3 dagar/vecka  

         Aldrig 

 

13) Hur mycket kunskap anser du att du har om manuella rullstolar? 

         Väldigt mycket  

         Ganska mycket  

         Lite 

         Ingen alls 

 

14) Hur mycket kunskap anser du att du har om eldrivna rullstolar? 

         Väldigt mycket  

         Ganska mycket  

         Lite  

         Ingen alls 
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15) Om det uppstår något fel på ett tekniskt hjälpmedel, vem kontaktar du då för att få 

hjälp att lösa problemet?  

(Markera endast ett svarsalternativ!) 

         Enhetschef  

         Kollegor  

         Sjukgymnast  

         Arbetsterapeut  

         Distriktssköterska  

         Annan__________________________________ 

 

16) Om du anser att det finns ett behov av tekniska hjälpmedel hos en vårdtagare, vem 

kontaktar du då för utredning av hjälpmedelsbehov?  

(Markera endast ett svarsalternativ!) 

         Enhetschef  

         Kollegor  

         Sjukgymnast 

         Arbetsterapeut  

         Distriktssköterska  

         Annan______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

17) Vem kontaktar du om en vårdtagare behöver hjälp att åtgärda fel på sin rollator?  

(Markera endast ett svarsalternativ!) 

         Enhetschef  

         Kollegor  

         Sjukgymnast  

         Arbetsterapeut  

         Distriktssköterska  

         Annan_______________________________ 

18) Vem kontaktar du om du har frågor som gäller bostadsanpassning hos vårdtagare? 

(Markera endast ett svarsalternativ!) 

         Enhetschef  

         Kollegor  

         Sjukgymnast 

         Arbetsterapeut  

         Anhörig till vårdtagare  

         Annan________________________________ 

 

19) Vem kontaktar du om du inte är nöjd med din arbetsmiljö? 

(Markera endast ett svarsalternativ!) 

         Enhetschef  

         Kollegor  

         Sjukgymnast 

         Arbetsterapeut  

         Annan____________________________________________ 
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20a) Har du någon gång upplevt att tunga lyft i ditt arbete har gett dig värk/smärta i 

kroppen? 

         Ja  

         Nej 

20b) Om svaret är Ja; vid hur många tillfällen har det inträffat? 

         0-5 gånger  

         5-10 gånger  

         Mer än 10 gånger 

 

 

21a) Anser du att ditt arbete innefattar arbetsmoment som är fysiskt påfrestande? 

         Ja  

         Nej 

21b) Om svaret är Ja; vilka arbetsmoment handlar det om?  

___________________________________________________________________________ 

 

 

22) Har du någon gång varit sjukskriven på grund av skada som orsakats av 

tunga/felaktiga lyft i arbetet? 

       Ja  

       Nej 

 

23a) Händer det att du utför patientförflyttningar utan att använda befintliga 

hjälpmedel? 

         Ja  

         Nej 
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23b) Om svaret är Ja; vad är anledningen till att hjälpmedlet väljs bort?  

         Osäkerhet kring hur hjälpmedlet ska användas   

         Det tar för lång tid att använda hjälpmedlet        

         Hjälpmedlet kan inte användas på grund av platsbrist        

         Vårdtagaren motsätter sig användning av hjälpmedlet 

         Annan orsak:__________________________________________________ 

 

24) Blir samtliga anställda i hemtjänstgruppen informerade av sjukgymnast och/eller 

arbetsterapeut när en vårdtagare erhåller nytt/nya hjälpmedel? 

         Ja  

         Nej 

Kommentar:____________________________________________________________ 

 

25) Får samtliga anställda i hemtjänstgruppen möjlighet att öva praktiskt – tillsammans 

med sjukgymnast och/eller arbetsterapeut - då ett nytt hjälpmedel introduceras hos 

vårdtagare? 

         Ja  

         Nej 

Kommentar:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

26) Hur ofta träffar du arbetsterapeuter i ditt arbete? 

         Minst 1 gång/vecka 

         Minst 1 gång/månad  

         2-6 gånger/år      

         Aldrig 
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27) Hur ofta träffar du sjukgymnaster i ditt arbete? 

        Minst 1 gång/vecka  

        Minst 1 gång/månad  

        2-6 gånger/år  

        Aldrig 

 

 

 

Vi TACKAR FÖR DIN MEDVERKAN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


