
förflyttning
En skicklig vårdare aktiverar och hjälper

Patientförflyttningar i vård- och omsorgsarbetet 
kräver ofta betydande fysisk ansträngning av per-
sonalen. Ansträngningen kan vara så stor att den 
överbelastar vårdarens rörelseorgan. Belastningen 
kan dock regleras. 

Rekommendationer för patientförflyttning bygger 
på biomekaniska studier och gränserna för accep-
tabel belastning. Syftet med dem är att fästa vår-
darnas uppmärksamhet både vid sin egen och sin 
patients säkerhet.

Vid förflyttning är patientens egen aktivitet viktig 
eftersom den främjar patientens rörelseförmåga 
och hälsa. Detta minskar dessutom vårdpersona-
lens belastning.

Denna bok är till nytta för alla som assisterar pa-
tienter vid förflyttning, för dem som ansvarar för 
säker patientförflyttning och för utbildare av vår-
dare.

Leena Tamminen-Peter 
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En skicklig vårdare 
aktiverar och hjälper

En vuxen människa är svår att lyfta eller bära. 
Hon kan väga upp till 100 kg eller mer, är inte styv och har inga handtag.
Om hon hanteras fel eller faller, kan skadorna bli svåra. 
Få industriarbetare skulle godkänna upprepade lyft och förflyttningar 

av en så tung och svårhanterad börda.
The nurse’s load. The Lancet 1965.

Patienter har ofta ansetts vara en passiv börda, som inte behöver anstränga 
sig själv när de flyttas. Att hjälpa patienter med dagliga rutiner är en väsent-
lig del av vårdarbetet. Sättet som man hjälper på påverkar både vårdkvalite-
ten och vårdarnas belastning. I vårdpersonalens utbildning fästs alltför lite 
vikt vid arbetets fysiska aspekter. 

Av tradition har tunga lyft mycket oftare ingått i männens än i kvinnor-
nas arbete. I och med den tekniska utvecklingen har man dock kunnat me-
kanisera de tyngsta arbetsskedena inom skogsarbete, lantbruk och byggar-
bete. Till följd av detta har den fysiska belastningen, som orsakas av tunga 
lyft och förflyttningar, minskat avsevärt i dessa arbeten. Inom traditionella 
kvinnliga branscher har den tekniska utvecklingen inte medfört motsva-
rande nytta. Som en följd av detta utgör förflyttning av patienter inom vård- 
och omsorgsarbetet numera en av de viktigaste arbetarskyddsfrågorna gäl-
lande tungt fysiskt arbete. 

Fysisk ansträngning kräver god prestationsförmåga särskilt av muskler-
na och det nervsystem som reglerar muskelverksamheten. Det krävs också 
att leder och ligament fungerar väl. Om man är tvungen att jobba en längre 
tid i fysiskt tungt arbete, sätts även andnings- och cirkulationsorganen på 
prov. I denna bok begränsar vi oss dock till att studera den i praktiken vik-
tigaste frågan, dvs. belastningen av rörelseorganen och möjligheter till att 
minska denna belastning. Detta är möjligt med hjälp av ett säkerhetspro-
gram för patientförflyttning, som baserar sig på riskbedömning och som tar 
hänsyn till fungerande lokaliteter, ändamålsenliga hjälpmedel samt perso-
nalens kunskap. 

Utrustningen och metoderna för patientförflyttning har utvecklats en 
hel del under årens lopp, men trots det erbjuder de inte en lösning på alla 
situationer. De anvisningar, som vi presenterar i den här boken, är rekom-
mendationer i syfte att fästa vårdarnas uppmärksamhet vid belastningen 
och säkerheten i deras arbete, samt patientens säkerhet vid förflyttningen. 
I praktiken tillämpar vårdare de här anvisningarna i enlighet med situatio-



nens krav, och sina färdigheter och krafter. I de metoder som presenteras i 
denna bok beaktas biomekaniska studier, utförda i syfte att fastställa grän-
serna för acceptabel belastning.

Det är viktigt att patienten själv är aktiv vid alla förflyttningar, eftersom 
man har konstaterat att för mycket assistans rätt snabbt gör att patienten 
förlorar sin återstående rörelseförmåga. Man försöker därför aktivera pa-
tienten så mycket som möjligt, eftersom detta har en hälsofrämjande ef-
fekt. Dessutom minskar det vårdpersonalens belastning. 

Denna bok har skrivits för alla som assisterar vid patientförflyttningar, 
samt för deras chefer och utbildare. Syftet är att hjälpa cheferna att se 
hur de kan främja säkert arbete och vårdpersonalens välbefinnande. Med 
hjälp av boken blir utbildarna och vårdarna medvetna om de risker som 
förknippas med assisterandet och lär sig att hjälpa patienterna på ett re-
habiliterande och säkert sätt. 

Vi vill tacka arkitekt, TkD Pirjo Sipiläinen för granskningen av avsnittet 
Arbetsmiljöns ergonomi och lokallösningar, samt fysioterapeut Maj-Britt 
Forsblom för anvisningarna om hjälp av stroke-patienter. 

Åbo, juni 2014

Författarna 
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1.  Besvär och sjukdomar i      
 rörelseorganen  

Vårdarnas arbete är ofta både fysiskt och psykiskt tungt. Lagom stor 
belastning främjar hälsan, men alltför stor eller alltför långvarig be-
lastning medför negativa konsekvenser. Olika besvär i rörelseorga-
nen, som trötthet, styvhet, värk eller smärta, är därför allmänna i 
många branscher. 
 I vårdarbete ökar mycket gående, upprepade framåt böjning-
ar, samt framför allt hjälp vid patientförflyttning förekomsten av 
symptom och deras svårighetsgrad. Om vårdaren vid hjälp av en 
patient plötsligt blir tvungen att anstränga sig av alla sina krafter, 
till exempel som följd av överraskande halkning, kan detta med-
föra långvariga eller t.o.m. bestående skador i vävnaderna. Även en 
långvarig, mindre överbelastning kan leda till tillfälliga eller långva-
riga skador i rörelseorganens vävnader med påföljande symptom. 
Även psykosociala och psykiska faktorer påverkar uppkomsten av 
symptom och framför allt deras varaktighet. 
 Inom social- och hälsovårdsbranschen inträffar färre arbets-
platsolyckor än genomsnittet, men antalet olyckor har dock ökat 
sedan 2007. Därför bör man aktivt fästa vikt vid säkerheten i arbe-
tet. 
I Finland finns ingen riksomfattande statistik över sjukfrånvaron 
bland hela den arbetsföra befolkningen. Besvär i rörelseorganen 
syns dock tydligt i vårdbranschens sjukfrånvaro. Den vanligaste 
orsaken till sjukdagpenning bland anställda inom social- och häl-
sovården år 2011 var sjukdomar i rörelseorganen (FPA:s sjukförsäk-
ringsstatistik). 
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Rörelseorganen sätts på prov inom social- och hälsovården 

År 2009 inträffade sammanlagt 4 650 olyckor 
som ledde till en sjukfrånvaro på minst fyra 
dagar (13 arbetsolycksfall per 1 000 arbetsta-
gare); hälften var urledvridningar, vrickning-
ar och försträckningar.  Största delen av de 
allvarligaste olyckorna berörde rygg och axel. 
I kategorin ”manuella förflyttning av bördor”, 
dit även hjälp vid lyft och förflyttning av pa-
tienter räknas, inträffade 1 400 arbetsolyckor, 
varav drygt 800 krävde över fyra dagars sjuk-
frånvaro.
 År 2007 registrerades cirka 570 fall av yr-
kessjukdomar inom social- och hälsovården 
(1,6 fall per 1 000 sysselsatta). Av dessa var 
knappt 10 procent belastningssjukdomar.  
Vid överbelastning av rörelseorganen ersätts 
närmast överbelastning kring handled och 
armbåge som yrkessjukdomar, och därför 
konstateras väldigt få yrkessjukdomar i vård-
branschen. Det året antecknades endast 43 
fall av belastningssjukdomar i vårdarbetet i 
registret över yrkessjukdomar (OFF Arbets-
olyckor 2010). 
 Arbetshälsoinstitutets omfattande under-
sökning Kommun10 ger den bästa bilden av 
sjukfrånvaron inom social- och hälsovårds-
branschen (Oksanen 2010). Bland de olika 

yrkena inom social- och hälsovården var sjuk-
frånvaron störst bland hemvårdarna, i ge-
nomsnitt 29 dagar om året, anstaltsbiträdena 
(nästan 27 dagar) och närvårdarna (26 dagar) 
under åren 2000 till 2010. Skillnaderna mellan 
olika yrkesgrupper var stora. Läkarna hade i 
genomsnitt 8 sjukfrånvarodagar, psykologer-
na 11 och fysioterapeuterna 15 dagar, medan 
sjukskötarna hade 18 sjukfrånvarodagar och 
barnskötarna 22 dagar. Sjukfrånvaron har 
ökat under början av 2000-talet (sedan 2005 
med två dagar för närvårdare och med en dag 
för hemvårdare och sjukskötare), men sedan 
2008 har ökningen avstannat.
 Besvär i nacke och rygg var de vanligaste 
besvären i rörelseorganen hos vårdpersona-
len på hälsovårdscentralernas vårdavdelning-
ar och på ålderdomshem både år 1996 och år 
2008 (bild 1). På tolv år hade besvären minskat 
i alla andra kroppsdelar utom övre delen av 
ryggen. Besvären i nedre ryggen hade minskat 
med upp till en femtedel och besvären i nacke 
och axlar med en tiondel. År 2008 hade 59 % 
stora eller mycket stora besvär i nacke och ax-
lar, medan 48 % hade stora eller mycket stora 
besvär i nedre delen av ryggen.

Bild 1. Stora eller mycket stora besvär i rörelseorganen under föregående 
år rapporterade vårdare inom åldringsvården på hälsovårdscentralernas 
vårdavdelningar och i ålderdomshem åren 1996 och 2008. 

Tamminen-Peter m.fl. 2009.
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2.  Belastning av rörelseorganen 

Att hjälpa patienterna att röra sig är en väsentlig del av vård- och 
omsorgsarbetet. Belastningen vid detta arbete beror på patientens 
aktivitet och rörelseförmåga. Hjälpandet får i allmänhet inte bestå 
av tunga lyft, utan i första hand av muntlig handledning och akti-
vering av patienten. Tunga lyft ska utföras med hjälp av lämpliga 

utrustning. 
 I finsk lagstiftning ställs inga entydiga övre gränser för vikten på 
de bördor som kan lyftas, eftersom belastningen på rörelseorganen 
inte beror endast på bördans vikt och form, utan även på ställning-
en vid lyftet och hur ofta lyft utförs. Belastningen påverkas även av 
den lyftande personens storlek, kondition och kroppshantering.
 Forskningsinstitutet för arbetarskydd i Förenta staterna, Na-
tional Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH 1993), har 
utvecklat en lyftformel avsedd för att minska riskerna vid lyft av 
tunga föremål. I formeln har man strävat efter att beakta alla cen-
trala variabler vid olika lyftsituationen. Den lämpar sig dock dåligt 
för bedömning av situationer där man hjälper människor att röra 
sig, eftersom arbetsställningen då ofta är vriden eller böjd, och så-
väl grepp som avstånd är svåra att bedöma. Lyftformeln har emel-
lertid påverkat metoderna för att bedöma belastning.

>   Bedömning av belastning vid patientförflyttningar

>   Care Thermometer-metoden s. 67.

>   Karhula K, Rönnholm T & Sjögren T: Potilassiirtojen 

kuormittavuuden arviointimenetelmä. Työsuojelujulkaisuja 83. 

Arbetarskyddsförvaltningen, Tammerfors 2007.

>   Murtonen M: Arbetsboken Riskien arviointi työpaikalla. Social- och 

hälsovårdsministeriet, arbetarskyddsavdelningen, Tammerfors 2003. 
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Ryggen

Ryggen består av ryggraden och omgivande vävnader. Själva ryggraden 
består av ryggkotor av ben och bindvävsskivor mellan dessa. Skivorna är 
viktiga när det gäller utjämningen av den belastning, som riktas mot rygg-
raden. De har en geléaktig kärna som omges av mycket starka fibriller ord-
nade i flera överlappande och tvärgående lager, som gör skivan mycket 
stark. Dessutom stöds ryggraden av längsgående ligament och av ledban-
den i smålederna. Ryggraden är också omgiven av en stark, längsgående 

muskulatur bakom och på sidorna.

Ryggsmärta

Ryggsmärta uppkommer när de nervceller, som tar emot smärtsignaler 
i ryggen, stimuleras. Ofta anknyter ryggsmärta till besvärliga ställningar, 
tunga lyft och olika kombinationer av dessa, men rätt ofta uppkommer 

smärta också utan en klar yttre orsak.
Primär ryggsmärta orsakas av nervimpulser från småledernas kaps-

lar, benhinnan, senhinnan som omger ryggmärgen, ledbanden, lederna, 
muskelhinnorna eller musklerna. Den kan uppstå till följd av för stor be-

lastning, av tidigare skada eller lokala vävnadsförändringar, t.ex. artros.
Sekundär ryggsmärta uppkommer om de nerver som innerverar 

ryggraden stimuleras till följd av sträckning eller tryck. De viktigaste nerv-
trådarna är spinalnervernas bakre rötter och små lokala känselnerver som 
kan stimuleras av pålagringar i ryggkotornas kanter eller förtjockningar i 
smålederna. Även smärta i de nedre extremiteterna kan bero på föränd-
ringar i nedre delen av ryggen, förorsakade av att roten av ischiasnerven 
blir i kläm vid ländryggraden. 

Den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade ryggbesvär är fysisk be-
lastning, som orsakas av besvärliga arbetsställningar och riktas mot musk-
ler, senor, bindvävshinnor och ligament. Risken för plötslig ryggsmärta i 
arbetet ökar om de krav, som arbetet ställer på ryggen är för stora med 
hänsyn till muskelstyrkan. Om arbetstagaren blir tvungen att i arbetet an-
vända alla eller nästan alla krafter, ökar olycksrisken märkbart jämfört med 
om han eller hon har krafter kvar för plötsliga överraskande belastningar 
vid normalt arbete. 

En olämplig belastning av ryggen, förorsakad av dålig ställning, är en 
vanlig orsak till ryggsmärtor. Detta är ett välbekant problem även i vårdar-
betet, där det är vanligt att arbeta framåtböjd. Många vårdare känner styv-
het i ryggen till följd av detta. Ibland är det svårt att räta på ryggen när man 
har varit framåtböjd en längre stund. Om man blir tvungen att hålla upp 
instrument eller stötta en patient under en längre tid, kan även detta med-
föra alltför stor belastning på ryggens vävnader.
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Vid lyft avgörs belastningen inte endast av bördans vikt. Den påverkas 
också av ställningen hos personen som utför lyftet. Ställningen påverkas 
i sin tur av vilken nivå bördan lyfts från och på vilken nivå den placeras 
efter lyftet. När ländryggraden är rak eller nästan rak fördelas trycket mot 
ryggkotornas diskar jämnt och ligamenten längs ryggraden, liksom musk-
lerna, stöttar ryggraden väl. När man blir tvungen att böja sig vid lyft, trycks 
diskens främre kant samman medan den bakre kanten blir tjockare. En 
kilformad disk utjämnar tryck sämre. Delvis uttänjda och delvis samman-
dragna ligament kan inte stödja ryggraden lika väl, när man är framåtböjd, 
som när ryggraden är rak.

Trycket mot disken ökar vid lyft. När den kompression, som orsakas 
av extern belastning, överstiger det osmotiska trycket i disken, börjar små 
mängder vätska sippra ut ur disken och den börjar långsamt sjunka ihop. 
Till följd av detta blir en stående eller sittande människa cirka en procent, 
dvs. 1,5–2 cm, kortare under dagen. Hopsjunkande sker främst i ländryg-
gen, där diskarna är tjockast. Upprepade tunga lyft eller bärande av bördor 
under en lång tid, gör att diskarna sjunker ihop snabbare. När diskarna 
sjunkit ihop tål ryggen mindre belastning och risken för rupturer i diskarna 

ökar.

Riskfaktorer för ryggbesvär

Upprepade framåtböjda och vridna ställningar är viktiga riskfaktorer vad 
gäller ryggbesvär (Hansson 2001). Vårdarnas arbete omfattar ofta dåliga 
arbetsställningar, eftersom det inte alltid finns tillräckligt med ergonomiskt 
justerbara patientsängar och inredningen av patientrummen ofta är otill-

fredsställande.
Statisk belastning kan medföra ryggsmärta. När denna belastning kom-

bineras med behovet att hjälpa patienter ökas skaderisken, särskilt om 
man blir tvungen att lyfta tunga bördor innan vävnaderna har hunnit åter-
hämta sig från ett tidigare, tungt belastande arbetsskede. De mest belas-
tande arbetsuppgifterna är att hjälpa patienter från rullstol till toalettstol 
och tillbaka till rullstolen, från rullstol till säng och från säng till rullstol, 
från stol till rullstol, att väga patienten och att hjälpa patienten att sätta sig 
högre upp i sängen (Collins & Owen 1996).

En del av arbetets fysiska belastning orsakas av statiskt arbete. Rygg-
besvär utvecklas så småningom, när ryggens vävnader belastas vecka ef-
ter vecka och månad efter månad, utan de ibland får tillräcklig möjlighet 
att återhämta sig. Risken för ryggbesvär ökar, när det samtidigt föreligger 
flera belastningsfaktorer i arbetet och belastningen är långvarig (Knibbe 
& Friede 1996). 

Därför är möjligheten att hålla pauser i arbetet av största vikt. I Finland 
har vårdpersonalens pauser avtalats i kollektivavtalet (Allmänt kommunalt 
tjänste- och arbetskollektivavtal 2012–2013).
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Ryggen i en biomekanisk modell

För rörelseorganens hälsa är det viktigt att belastningen är i harmoni med 
vävnadens belastningstålighet. Den belastning som riktas mot ländryggra-
den kan bedömas med hjälp av biomekaniska modeller. 

I en biomekanisk modell ses ryggen som en hävstångskonstruktion 
som fungerar med ryggmusklernas kraft. Musklerna måste producera till-
räcklig kraft för att uppnå biomekanisk balans vid lyftet. Vid modelleringen 
beaktas tyngdkraften hos bördan i händerna samt de övre extremiteterna 
och överkroppen, samt de krafter som krävs för acceleration (F1) och bör-
dans avstånd från stödpunkten (F2) (bild 2). 

För att balansera det biomekaniska systemet måste ryggmusklerna 
utveckla ett lika stort vridmoment i motsatt riktning (M2). Hävstången i 
ryggmusklerna (y2) är cirka 5 cm och hävstången för den börda som lyfts 
(y1) är även under fördelaktiga lyftförhållanden minst 30 cm, vilket bety-
der att den kraft som ryggmusklerna utvecklar (F2) måste vara flerdubbel 
i förhållande till vikten hos den börda som lyfts. Krafternas balansvillkor 
uppfylls som en kompressionskraft i disken, en s.k. resultantkraft (Fr), som 
motsvarar summan av muskelstyrka och yttre krafter (F1 + F2). Den kom-
pressionskraft som riktas mot ländryggraden är alltså direkt proportionell 
till bördans avstånd från kroppen, dvs. längden på bördans vågräta häv-
stång (Peiponen 1999, Tamminen-Peter 2005). 

>   Pauser s. 29.

M2= F2 xy2

Fr= F1+ F2

M1= F1xy1

F1

F2

y2y1

Bild 2. Biomekanisk modell av ryggens hävstångssystem. 
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Dortmund-gränsvärden vid manuella lyft

Med åldern minskar diskarnas elasticitet och deras belastningstålighet 
försämras. De s.k. Dortmund-gränsvärdena som relateras till ålder och 
kön fastställer diskens kompressionskraft vid hanteringen av föremål så 
att överbelastning av nedre ryggen kan undvikas. 

Basenheten för kraft är Newton (N), och i tabell 1 anges dessa som kilo-
newton. Gränsvärdena kan tillämpas också väl vid patientförflyttningar. 

Övning minskar olycksrisken

Arbetsolyckor som riktas mot ryggen inträffar särskilt på ortopediska, in-
remedicinska, neurologiska och kirurgiska avdelningar. Olycksrisken är 
större än normalt bland unga vårdare och under de två första timmarna 
av arbetsskiftet. (Yassi m.fl. 1995.)

Att lyfta patienter är en främmande uppgift för nyutexaminerade vår-
dare och deras nervsystem och muskulatur har ännu inte lärt sig att fung-
era på ett ändamålsenligt sätt i dessa situationer. Det tar tid att vänja sig 
vid det nya arbetet och särskilt att lära sig nya psykomotoriska färdigheter. 
Nyutexaminerade vårdare skadar ryggen vid lyft av patienter oftare än de 
som verkat i branschen under en längre tid (Videman m.fl. 1989, Garrett 
m.fl. 1992). Deras större olycksrisk kan även bero på att de inte lika gärna 
ber andra vårdare om hjälp jämfört med erfarna vårdare.

Tabell 1. Gränsvärden för kompressionskrafter på diskarna 
i ländryggen. 

Ålder (år) Kvinna (kN)  Man (kN)

 20–29  4,4  6,0 

 30–39  3,8  5,0 

 40–49  3,2  4,1 

 50–59  2,5  3,2 

 ≥ 60  1,8  2,3 

       Jäger & Luttman 1999.
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Biomekanisk belastning vid hjälpsituationer 

Flera biomekaniska laboratoriestudier har 
genomförts för de vanligaste hjälpuppgif-
terna i vården. De flesta traditionella hjälp-
metoderna har visat sig vara överbelastande 
för vårdaren. Den observerade belastningen 
varierar enligt modellprogram, patienter 
och vårdarnas individuella arbetssätt. 

Korrigering av ställning och hjälp vid att 
stå upp orsakar belastning
När en slaganfallspatient som vägde 88 kg 
hjälptes i nio olika situationer konstaterades 
de högsta kompressionskrafterna mot dis-
karna när vårdaren lyfte patienten i höjdled, 
antingen från sittande till stående ställning 
(4,2 kN) eller korrigerade patientens ställ-
ning i rullstol framifrån (4,4 kN). Den lång-
varigaste ryggmuskelaktiviteten förekom vid 
förflyttning från säng till stol; belastningen 
på diskarna kunde dock inte beräknas, efter-
som den kraftplatta som användes var under 
både patienten och vårdaren.

Skotte m.fl. 2002.

Hjälpmedel minskar kompressionen
I Tyskland har man utfört studier av kom-
pressionskrafterna i disken L5–S1 i femton 
olika hjälpsituationer. Vårdarna arbetade 
på såväl traditionella sätt, som på opti-
merade sätt som genom att dra nytta av 
mindre hjälpmedel. Vid det optimerade 
sättet iakttogs tyska principer för att sko-
na ryggen (Beck 1997). Den största kom-
pressionskraften (nästan 7 kN) mättes när 
en vårdare från sängens kant hjälpte en 
liggande patient högre upp i sängen (bild 
3). När hjälpen gavs från sängens kort-
sida, minskade kompressionskrafterna 
med över 1 kN. Höga kompressionskraf-
ter uppmättes även när patienten hjälp-
tes från sängen till en stol (5 kN) eller när 
en sittande patient hjälptes upp och stå. 
Ett optimerat sätt och användningen av 
hjälpmedel minskade således kompres-
sionskrafterna avsevärt. 

Jäger m.fl. 2010.

Bild 3. Kompressionskrafter som riktas mot den nedresta disken i ryggen (L5-S1) i sju 
hjälpsituationer där vårdaren hjälper på traditionellt sätt, på optimerat sätt och genom att dra 
nytta av mindre hjälpmedel. Resultaten har ställts i relation till Dortmund-gränsvärdena.

Jäger m.fl. 2010.

1.  hjälpa liggande patient att sitta på sängkanten
2. flytta liggande patient högre upp i sängen när 

vårdaren står vid sidan av sängen
3.  flytta liggande patient högre upp i sängen från 
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Bild 4. Sannolikheten för arbetsolyckor, som medfört ryggbesvär i olika vårduppgifter, 
uttryckt i procent. 

Engkvist 1997.
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Patientens plötsliga rörelser är en viktig 
orsak till ryggskador hos vårdarna
I Stockholm undersöktes orsakerna till ar-
betsolyckor som medfört ryggbesvär. Alla 
vårdare som skadats under två år samt de-
ras avdelningsföreståndare intervjuades 
och lyften som utfördes på avdelningen 
utvärderades i fråga om ergonomi.  Sär-
skild vikt fästes vid arbetets organisering 
(bl.a. arbetsuppgifter, personalmängd, 
information), arbetsplatsen (bl.a. fysiskt 
utrymme), vårdarna (bl.a. oerfarenhet, 
handling i strid med instruktioner i syfte 
att påskynda arbetet) och patienterna (bl.a. 
ovilja att samarbeta, förlorad balans, bety-
dande övervikt). Av resultaten framgick att 
över 80 % av de arbetsolyckor, som lett till 
ryggbesvär hänförde sig till patientförflytt-
ning (bild 4). 
 Merparten av orsakerna hänförde sig till 
att vårdaren flyttade patienten i sängen, 
från sängen eller till sängen eller hjälpte 

patienten till eller från toaletten. När pa-
tienten höll på att mista balansen eller 
motsatte sig förflyttningen blev vårdaren 
tvungen att göra en oförutsedd, plötslig 
rörelse och omedelbart ta tag i patien-
ten för att förhindra att patienten miste 
balansen, vare sig patienten befann sig i 
sängen eller gick tillsammans med vårda-
ren. 
 I allmänhet arbetade vårdaren i en be-
svärlig ställning för att påskynda arbetet 
(brådska), trots att detta inte var nödvän-
digt på grund av utrymmesbrist. I många 
fall ledde också trånghet, svag lyft- och 
flytteknik, brist på personal, avsaknad av 
personlyft, patientens fetma eller bristfäl-
lig kunskap om patientens kondition till 
dåliga arbetsställningar. Ibland var orsa-
ken missförstånd mellan patient och vår-
dare och ibland förlorade vårdarens kol-

lega mitt i allt greppet om patienten.

Engkvist 1997.
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Nacke, axlar, armar och händer 

Nacken är en komplicerad konstruktion med åtskilliga muskler och liga-
ment. Nacken stödjer och upprätthåller huvudets ställning, men möjliggör 
även huvudets rörelser. Halskotpelarens rörelser omfattar böjning framåt 
och bakåt, böjning åt sidan och rotation. Pelaren består av sju kotor. 
Funktionellt omfattar den hela området från skallen till den övre delen 
av bröstryggraden. De två översta kotorna har en speciell struktur, som 
möjliggör nackens rotation. Nedanför den andra nackkotan byts rotations-
rörligheten till rörlighet framåt och bakåt. Jämfört med ländryggraden är 

halskotpelarens stöd av muskler och ligament betydligt mindre. 

Nackbesvär

Kännedomen om de faktorer som påverkar uppkomsten av nackbesvär är 
fortfarande dålig. Vid sidan av statisk muskelbelastning som beror på huvu-
dets och överkroppens ställning påverkar även psykiska och psykosociala 

faktorer uppkomsten av besvären. 
Viktiga faktorer i uppkomsten av nack- och skulderbesvär är överbe-

lastning av musklerna och ligamenten i nacke och skuldror till följd av 
överarmens höjdläge, långvarig framåtlutad nackställning och upprepad 

hantering av tung börda (NIOSH 1997).  
Tåligheten i sträckmusklerna i nacken och ryggen är dock mångfalt 

större än i extremiteternas muskler. På så sätt orkar nackmusklerna upp-
rätthålla huvudets ställning när ryggkotpelaren är framåtböjd mycket 
länge utan att uppvisa symptom. Vid böjning åt sidan och vid vridna ställ-

ningar blir nackmusklerna snabbare trötta. 

Statiskt muskelarbete belastar skuldermuskulaturen

Statisk belastning är den enda belastningsfaktorn som har en bevisat klar 
koppling till nackbesvär (NIOSH 1997). 

Skuldermuskulaturen ansvarar för skulderbladets ställning, som i sin 
tur reglerar axelledens rörelser. Den klotformade ledytan i överarmsbenets 
övre ände möter den runda ledhålan i skulderbladet. Ifall man blir tvung-
en att arbeta med överarmarna höjda framåt eller åt sidan, måste skulder-
muskulaturen ”fästa” skuldbladet i en ställning som lämpar sig för arbetet. 
Att fästa axelledens ledhåla i en annan ställning än grundställningen, där 
överarmen hänger fritt neråt, kräver kontinuerligt statiskt arbete i skulder-

muskulaturen. 
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Belastning och besvär i de övre extremiteterna

Att lyfta sängpatienter, flytta dem horisontellt och svänga dem med hjälp 
av draglakan eller sängskydd medför en stor belastning på skuldror, armar 
och händer om man inte handlar ergonomiskt. När vårdarna lär sig korrekt 
användning av glidlakan, rätt grepp om sängskyddet samt rätt höjd för att 
hjälpa patienterna, minskar besvären i nacke och de övre extremiteterna 
avsevärt. (Tamminen-Peter m.fl. 2009, Fagerström 2013). 

Överbelastningstillstånd i handleden och armbågsleden ersätts som 
yrkessjukdomar, eftersom de inom flera yrken klart har kunnat kopplas till 
belastningen i arbetet. Besvär i skuldror och nacke ersätts sällan, eftersom 
kopplingen till den fysiska belastningen i arbetet här är betydligt mer oklar. 

Betydelsen av psykiska och psykosociala 
faktorer 

Psykiska faktorer är av betydelse när det gäller uppkomsten av arbetsrela-
terade besvär i rörelseorganen, framför allt när besvären drar ut på tiden. 
Psykiskt svåra och ångestfulla erfarenheter återspeglas i kroppen som fy-
siologiska förändringar, bl.a. har kortvarig stress konstaterats öka muskelto-
nus (Nuikka 2002). Om arbetstagaren inte har tid att koppla av emellanåt 
kan den förhöjda muskelspänningen utvecklas till ett kroniskt tillstånd och 
leda till rygg- eller nacksmärta (Bongers m.fl. 1993). 

Det finns en tydlig koppling mellan psykosociala faktorer, såsom kvanti-
tativa krav, påverkningsmöjligheter och relationen mellan arbetsinsats och 
belöning, samt rygg- och nackbesvär. En svag relation mellan insats och 
belöning (effort-reward) är en betydande faktor (Simon m.fl. 2008). Nack-
besvär har en tydlig koppling till psykosociala faktorer i arbetet, medan 
ryggbesvär främst förknippades med upplevelsen av fysisk överbelastning 
(Bru m.fl. 1996).
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3.  Förebyggande av besvär     
 i rörelseorganen 

Riskbedömning, riskhantering och en handlingsplan för säkra pa-
tientförflyttningar utgör grunden för arbetet i syfte att förebygga 
besvär i rörelseorganen. Det är särskilt viktigt med en ergonomisk 
planering av arbetsmiljön, anskaffning och underhåll av ändamåls-
enliga arbetsredskap och hjälpmedel, samt att komma överens 
om säkra arbetsrutiner. Arbetskläderna ska tillåta så säkra och fria 
rörelser som möjligt. Personalstyrkan påverkar arbetsbördan och 
brådskan för en enskild vårdare, vilket också är en bakomliggande 
faktor för olyckor. (Bild 5.)

Hjälpa patienter 
på ett säkert sätt

Arbetsmiljön

Antal anställda

Lämpliga 
arbetskläder

Säkra 
arbetsmetoder

Personalens 
kompetens och 
arbetsförmåga

Riskbedömning 
och 
riskhantering

Handlingsplan för 
patientförflyttning

Ändamålsenliga 
hjälpmedel

Underhåll av 
hjälpmedel

Arbetets organisering

Uppföljning av olyckor, 
besvär i rörelseorganen 
och sjukdomar

Bild 5. Faktorer som underlättar patienthjälp på ett säkert sätt.

Övervakning och lagstiftning

Ledningen får värdefull information för att förebygga olyckor och besvär 
som berör rörelseorganen genom att följa upp tillbud och arbetsolyckor. 
Även uppföljning av personalens sjukfrånvaro kan användas som grund 
för övergripande verksamhetsplaner och preventionsstrategier inom arbe-
tarskyddet. 
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Ett bra samarbete med företagshälsovården och arbetarskyddsperso-
nalen är till nytta vid uppgörandet av preventionsstrategin. Den rådande 
vårdideologin har en avgörande betydelse för arbetets organisering och 
således även för förebyggande av besvär. Det är väsentligt att alla i ledan-
de ställning handlar systematiskt när det gäller förebyggande av besvär i 
rörelseorganen. Det gäller att fästa särskild vikt vid skiftplanering, arbets-
arrangemang, arbetsfördelning och pauser. 

Statsmakten strävar genom lagstiftning efter att trygga arbetstagarnas 
hälsa och säkerhet i arbetet.  Patientförflyttning och lyft berörs av EU:s lyft-
direktiv, arbetarskyddslagen och lagen om unga arbetstagare.  

EU-direktivet (1409/93), som ställer minimikrav på manuell hantering 
av bördor, trädde genom statsrådets beslut i kraft i Finland i början av år 
1994. Direktivet och det beslut som getts utifrån det tillämpas på alla lyft 
och all förflyttning som utförs manuellt, och som på grund av arbetets natur 
eller ogynnsamma ergonomiska förhållanden förorsakar risk för ryggska-
dor hos personalen. Beslutet gäller även lyft och förflyttning av patienter 
inom hälsovården. När arbetarskyddslagen sågs över år 2002, bekräftades 

de saker som togs upp i direktivet även i lagen. 

Arbetsledningen vid patientförflyttning 

Ledning av säkerheten i arbete avser de övergripande och målinriktade 
åtgärderna inom en organisation för att upprätthålla och utveckla hälsan 

och säkerheten i arbetet, arbetsförhållandena och arbetsmiljön. 
Patientförflyttning som utförs oergonomiskt är en stor säkerhetsrisk för 

vårdarna. Den kan minskas med hjälp av ändamålsenliga handlingsplaner 
(Yassi m.fl. 2001, Garg 2006). I Finland kallas detta angreppssätt även risk-
hanteringsmodell för patientförflyttning. Den hjälper organisationer 
att allokera resurser och handleda personal på bästa möjliga sätt. 

Handlingsplanen omfattar såväl organisationer och avdelningar som en-
skilda individer: 
–  organisation: personalantalet motsvarar patientantalet och vårdbeho-

vet
–  avdelning: det finns gemensamt avtalade spelregler för att hjälpa pa-

tienter på ett säkert sätt och nödvändiga hjälpmedel och ergonomisk 
utrustning för att detta ska kunna utföras

–  individ: personalen känner till och förbinder sig till de avtalade spelreg-
lerna.
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Handlingsplan för säker patientförflyttning

– mål för att minska risker (t.ex. minskade besvär i rörelseorganen 

eller förbättrad vårdkvalitet) 

–  riskbedömningsmetoder och uppföljning 

–  uppgifter och ansvar för chefer, personal och alla som deltar i 

patientförflyttning 

–  anskaffning och underhåll av hjälpmedel 

–  utbildning för att säkerställa personalens kompetens 

–  information och samarbete

–  upprätthållande av hälsa och företagshälsovårdens roll

Personalens engagemang i de avtalade åtgärderna och målen beror på 
hur mycket den har fått delta i utarbetandet av planerna. Endast realistiska 
mål, som ställts upp genom gemensam diskussion, leder till aktiva insatser 
för att uppnå målen. Iakttagandet av spelreglerna förutsätter även att per-
sonalen har förutsättningar och tillräcklig förståelse för att verka i enlighet 

med reglerna. Därför måste man se till att personalen utbildas regelbundet.
Ansvarspersoner bör utses för de planerade åtgärderna. Även en er-

gonomiansvarig bör utses och en tidsplan ställas upp. Uppföljning och 
övervakning av genomförda åtgärder är avgörande för att planen ska vara 
framgångsrik. 

Arbetsgivaren ska identifiera och reda ut de olägenheter och risker 
som beror på arbetet och bedöma deras betydelse för arbetstagaren med 
hänsyn till den anställdes ålder, kön, yrkesskicklighet och andra personliga 
förutsättningar (Arbetarskyddslagen 738/2002). Med riskbedömning avses 
identifiering av de faror som förekommer i arbetet, fastställandet av storle-
ken av de hälso- och säkerhetsrisker som dessa orsakar och bedömning av 

riskens betydelse. 

>   Hantering av fysiska risker

>   Tamminen-Peter L, m.fl.: Fyysisten riskien hallintamalli hoitoalalla. 

Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors 2011. Utifrån exemplen i den 

praktiska handboken är det lätt för organisationen att utarbeta en 

handlingsplan för patientförflyttning. 

>   Parantainen A & Soini S: Riskinarvioinnista riskin hallintaan – 

turvallisuutta hoitoalalle. Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors 1999.
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Risk

Tabell 2. Riskklassificering utgående från sannolikheten för att en farlig händelse ska inträffa 
och allvarligheten av konsekvenserna. 

Med risk avses kombinationen av 
sannolikheten för en skadlig händel-
se och allvarligheten av en eventuell 
påföljd. Således är risk inte en syno-
nym till fara, utan beskriver också 
storleken av faran. 

Riskbedömning ger en god grund för 
att främja säkerhet samt förebygga 
besvär i rörelseorganen. Uppfölj-
ning av personalens sjukfrånvaro på 
grund av sjukdomar i rörelseorga-
nen, liksom även olyckor och tillbud, 
styr utarbetandet av riskhanterings-
planerna. Vid riskbedömningen och 
planeringen av riskhanteringen är 

det bra att samarbeta med företags-
hälsovården och arbetarskyddsperso-
nalen.

Riskens storlek bedöms med hjälp 
av en tabell (tabell 2) så att man först 
fastställer allvaret av de konsekven-
ser som en händelse kan medföra 
och därefter sannolikheten för att 
händelsen ska inträffa (kolumnen 
till vänster). Risktalets storlek anges i 
skärningspunkten av de valda punk-
terna. Det lägsta värdet är 1 (obetydlig 
risk) och det högsta värdet 5 (oaccep-
tabel risk).

25

KonsekvenserSannolikhet för 
riskfaktorn

1 Lindriga 
Övergående sjukdom 
eller olägenhet: inget 
behov av 
första hjälp, högst 
3 dagars frånvaro, 
t.ex. huvudvärk eller 
blåmärke.

1 
Obetydlig risk 

2 
Acceptabel risk

3 
Måttlig risk

2 Skadliga 
Långvariga allvarliga 
konsekvenser eller
permanenta lindriga 
konsekvenser: krä-
ver första hjälp, 3–30 
dagars frånvaro, t.ex. 
skärsår
eller hörselskada.

2 
Acceptabel risk 

3 
Måttlig risk

4 
Betydande risk

3 Allvarliga 
Bestående och 
oåterkalleliga skador: 
kräver sjukhusvård, 
frånvaro över 
30 dagar, t.ex. 
permanent 
arbetsoförmåga 
eller dödsfall.

3 
Måttlig risk

4 
Betydande risk

5 
Oacceptabel risk

1 Osannolik 
Händelsen inträffar sällan 
och oregelbundet. 

2 Möjlig 
Händelsen inträffar 
upprepade gånger men 
inte regelbundet. 

3 Sannolik 
Händelsen inträffar ofta 
och regelbundet.
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Bedömning av belastning och risker vid 
patientförflyttning

Anvisningar för riskbedömning av lyft och förflyttning av patienter ges i 
rapporten ISO Technical Report 12296 Ergonomics – Manual handling 
of people in the healthcare sector (2012), som ger allmänna riktlinjer 
för riskbedömning och riskhantering vid patientförflyttning. I rapporten 
presenteras olika riskbedömningsmetoder samt framgångsrika riskhante-
ringsstrategier. Systematisk litteraturöversikt visar att riskbedömningen och 
riskhanteringen måste vara omfattande för att vara framgångsrika.

Rapportens två huvudmål är
–  att förbättra vårdpersonalens arbetsförhållanden genom att sänka den 

biomekaniska överbelastningen i arbetet för att minska arbetsrelaterad 
sjuklighet och skador, samt de kostnader de medför 

–  främja vårdkvaliteten och säkerheten för patienterna genom att beakta 
deras behov av individuell vård. 

Rekommendationerna i rapporten lämpar sig för både akut och kronisk 
hälsovård och gäller både operationssalar, polikliniker, dagsjukhus, men-
talvårdstjänster, diagnostiska tjänster samt grundläggande hälsovård, som 
hälsovårdscentraler och äldrevårdsenheter. De berör arbetets organise-
ring, patientantal och patienttyp, hjälpmedel samt nödvändig utbildning. 
Rekommendationerna kan i första hand tillämpas i byggnader byggda för 
hälsovård, men informationen kan eventuellt även tillämpas inom hem-
tjänsten, första hjälpen, närståendevård eller hantering av avlidna. 
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>   Riskbedömning vid patientförflyttning

>   Murtonen M: Riskien arviointi työpaikalla -työkirja. Social- och 

hälsovårdsministeriet, arbetarskyddsavdelningen, Tammerfors 

2003. En omfattande metod för att identifiera och bedöma risker. 

Lämpar sig för olika verksamhetsområden. 

>   Riskhantering och säkerhetsplanering. Handbok för ledningen 

och säkerhetsexperterna inom social- och hälsovården. SHM:s 

publikationer 2011:16

>   Lindström K, Elo A-L, Hopsu L m.fl.: Työkuormituksen 

arviointimenetelmä TIKKA. Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors 

2006. En övergripande metod för att bedöma arbetsbelastning. 

Lämpar sig för företagshälsovården.

>   Karhula K, Rönnholm T & Sjögren T: Potilassiirtojen 

kuormittavuuden arviointimenetelmä. Työsuojelujulkaisuja 

83. Arbetarskyddsförvaltningen, Tammerfors 2007. Lämpar sig 

för bedömning av belastning vid patientförflyttning på både  

avdelnings- och individnivå. I metoden bedöms 15 faktorer mot 

uppställda kriterier genom antingen observation eller intervjuer. 

Utifrån resultaten kan man beräkna ett belastningsindex. En 

trafikljusmodell har utarbetats för tolkningen: indextal över  

80 % = bra, 60–80 % = belastningen är så hög att man måste vidta 

korrigerande åtgärder, indextal under 60 % = arbetsgivaren måste 

omedelbart vidta ergonomiska åtgärder för att underlätta arbetet.

>  MAPO-metoden (Method of Identification of Risk in Manual Patient 

Handling): en omfattande riskbedömningsmetod som resulterar i 

ett riskindex på avdelningsnivå. (Battevi m.fl. 2006.)

>   Care Thermometer -indikatorn: bedömer vårdarens fysiska 

belastning i grundläggande vårduppgifter med beaktande 

av patientens funktionsförmåga samt tillgänglig utrustning 

(Knibbe & Friele 1999). Indikatorn finns på webbplatsen www.

carethermometer.com på bl.a. engelska och svenska. I denna 

bok hänvisar vi i samband med olika hjälpmetoder till Care 

Thermometers klassificering av funktionsförmåga (s. 67).
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Arbetets organisatoriska faktorer 

Betydelsefulla organisatoriska faktorer är personalstyrka, skiftarbetssystem, 
pausmöjligheter i arbetet och formen av vård. 

Traditionen i vårdarbete är att vårda, att göra något för andra. Det gör 
man ofta också när patienten själv skulle klara av vissa uppgifter, om hon 
fick lämplig handledning. Införande av en ny attityd och ett handlingssätt, 
som aktiverar patienten, kräver målmedveten förändringsledning av che-
ferna och utbildning av personalen.

Patientförflyttning är en väsentlig del av rehabiliterande vårdarbete. 
Säkra arbetssätt, med fokus på aktivering ska avtalas gemensamt och alla 
ska förbinda sig till de överenskomna arbetssätten. Ett smidigt samarbete 
mellan olika yrkesgrupper och ett bra informationsutbyte i olika vårdske-

den är en förutsättning för gott vårdarbete.

Personalstyrka

Ett alltför litet antal anställda leder till brådska, vilket i sin tur ökar vårdar-
nas fysiska belastning. Arbetstagarna har inte tid att utföra arbetet med 
optimal arbetsteknik och låter bli att använda lämpliga hjälpmedel. Bråd-
ska påverkar även utnyttjande av pauserna: det är lätt hänt att man hoppar 

över mat- eller kafferaster. 
Personalnedskärning riskerar ofta hälsan hos dem som blir kvar i arbe-

tet. Det kan synas som ökning av symptom i rörelseorganen, ökad sjukfrån-
varo och ökat antal olyckor, samt till och med ökad död i hjärtsjukdomar. 

(Oksanen 2012.)

Arbetstider

Bestämmelser om arbetstiderna inom vården finns i arbetstidsdirektivet 
(2003/88/EG), arbetstidslagen och branschspecifika kollektivavtal och 
tjänstekollektivavtal. Det viktigaste vid återhämtning efter belastning är en 
god och tillräcklig sömn. Skiftarbete och oregelbundna arbetstider, liksom 
långa arbetsskift, försämrar sömnkvaliteten och minskar mängden sömn. 
Otillräcklig sömn leder till trötthet, hälsoproblem och problem med att 
orka. Trötthet förorsakar också sämre arbetsprestation och ökad benägen-

het för arbetsolyckor. 
Olämpliga arbetstider påverkar den enskilda anställdas arbetstillfreds-

ställelse, eftersom obekväma arbetstider försvårar sammanjämkningen 
mellan arbetet och det övriga livet. 

När det gäller hälsa och ork rekommenderas
–  ett skiftsystem som snabbt roterar framåt (morgon–kväll–natt–  

ledighet) med högst 2–3 nattskift efter varandra
–  högst 8–10 timmar långa arbetsskift
–  bedömning av hur långa skift, som lämpar sig för arbetets karaktär 
–  tillräckliga pauser med hänsyn till arbetets belastning. 
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I skiftarbete som omfattar nattskift är sömnlöshet, sömnbrist och dagtrött-
het vanligare än i dagarbete. Särskilt tidiga morgonskift och nattskift för-
sämrar sömnen och vakenheten, eftersom man under dessa skift måste 
vaka när vakenheten fysiologiskt är som lägst. Tröttheten i morgonskift an-
knyter till att skiftet börjar tidigt och till en kombination av skift där man 
övergår från ett kvällsskift till ett morgonskift följande morgon. Då blir ti-
den för sömn och återhämtning alltför kort. 

Principer för ergonomisk planering av arbetsskift 

–  Regelbundenhet
–  Minst 11 timmars ledighet mellan skiften
–  Högst 48 timmars arbetsperioder samt 
–  Enhetliga lediga perioder 

Ergonomiska arbetsskift gynnar särskilt äldre arbetstagare, 
som behöver längre tid för återhämtning efter belastning.

Hakola & Kalliomäki-Levanto 2010. 

Pauser

Återhämtning behövs inte bara efter, utan också under arbetsdagen. Pau-
ser är ett effektivt sätt att förebygga olägenheter i arbetet. En vilopaus på 
bara några sekunder efter ett tungt arbetsskede räcker till att minska mjölk-
syrehalten i kroppen och på så sätt tröttheten i musklerna. Korta pauser, 
som tas ofta, är bättre än långa pauser, som tas sällan. 

Arbetsmiljöns ergonomi och lokallösningar 

Arbetsmiljön bestäms i hög grad av byggnaden, där arbetet utförs, samt 
själva arbetet. Ergonomikunskap som anknyter till arbetsmiljön ska tilläm-
pas vid planeringen och byggandet av nya arbetsplatser, renoveringen av 
gamla lokaler samt vid valet av arbetsmetoder, inredning och utrustning. 
De anställda inom hälsovården hjälper patienter och klienter i mycket 
olika slags byggnader, såsom vanliga bostäder, servicebostäder, grupp-
boenden, ålderdomshem samt bäddavdelningar, eller undersöknings- och 

ingreppsrum i sjukhus och hälsovårdscentraler. 
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Även om de byggnader som används inom hälsovården i allmänhet 
har byggts uttryckligen för hälsovården, minskar deras ändamålsenlighet 
ofta med åren. Detta beror på förändringar i både patienternas funktions-
förmåga och i själva vårdarbetet. Utrymmesbrist är det vanligaste proble-
met. I de rum, där endast en människa vårdas, behövs i allmänhet utrymme 
för minst en eller två hjälpare och hjälpmedel när vårdbehovet ökar. 

När nya lokaler byggs är det viktigt att reservera tillräckligt med ut-
rymme för hjälpfunktioner samt att säkerställa att utrymmet också kan 
utnyttjas vid ändrade behov i framtiden. Ett tillräckligt stort rum säkerstäl-
ler emellertid inte alltid detta, utan man måste även beakta användarnas 

funktionsförmåga och behov, såsom ett ökat behov av stöd. 

Behovet av tillgänglighet styr lokalplaneringen

Finlands byggbestämmelser har setts över på 2000-talet. Lokalplaneringen 

styrs av miljöministeriets byggbestämmelser.
Föreskrifterna och anvisningarna för hinderfria byggnader (ByggBS F1 

2005) strävar efter en miljö, som lämpar sig också för personer med funk-
tionsnedsättning. De gäller förvaltnings- och servicebyggnader och affärs- 
och serviceutrymmen i andra byggnader, samt för övriga byggnader med 
arbetsutrymmen med beaktande av arbetets karaktär. De gäller även för 
bostadshus och till boendet hörande utrymmen till den del som de ska 
lämpa sig för personer med rörelsehinder; detta fastställs i förordningen 
om bostadsplanering.

Föreskrifterna om hinderfrihet berör lokalernas tillgänglighet, och be-
handlar bilparkering, trappor och korridorer, hissar, dörröppningar, nivå-
skillnader och trösklar, samt särskilt sanitetsutrymmen. 

Rumsplacering

Vårdpersonalen tillbringar största delen av sin arbetstid till fots – antingen 
stående eller gående. Vid planeringen av arbetsmiljön är det viktigt att tän-
ka på hur olika funktioner placeras i förhållande till varandra. Genom en 

välfungerande placering kan man minska mängden dagligt gående. 
En lokalplacering som inte är ändamålsenlig, alltför få toaletter och vat-

tenkranar, brist på lagerutrymmen och lokallösningar i två våningar, ökar 
vårdarnas steg mängd. För att begränsa gångsträckan är det bra att placera 
avdelningsbyrån mitt i avdelningen och dagrummet samt matsalen i den 
omedelbara närheten. Likaså ska enpersonsrum placeras nära byrån, efter-

som man i dessa rum ofta vårdar patienter, som man besöker ofta. 
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Patientrummens storlek 

Patientrummen är ofta för trånga. Sedan 1970-talet har man förstorat en del 
utrymmen på hälsovårdscentralernas bäddavdelningar, men inte patient-
rummen. De har blivit trångare, eftersom patienterna man vårdar i dem 
idag är i betydligt sämre skick än vad man kunde tänka sig när lokalerna 
planerades. Dessutom förekommer ofta överbeläggning av patienter. Ef-
tersom lagerutrymmena ofta är otillräckliga blir man tvungen att förvara 
olika hjälpmedel i patientrummen. 

På 1960-talet var dimensioneringsgrunden för patientrum 7 m² per 
bädd. De nuvarande patientsängarna är 150 mm bredare än de gamla, 
dvs. sammanlagt 950 mm. Det betyder att det endast finns 600–800 mm 
utrymme mellan sängarna. I detta utrymme ryms en vårdare för att bädda 
sängen, men det finns inte rum för hjälpmedel eller en annan hjälpare 
utan att man flyttar på inredning. 

På ena sidan av sängen borde det finnas ett utrymme på 1 500 mm 
för att man ska kunna röra sig med hjälpmedel och på den andra sidan 
900 mm för att hjälpa till. Då är det möjligt att röra sig på båda sidorna av 
sängen. Vid behov kan man ordna ett tillräckligt utrymme, cirka 2 000 mm, 
för en golvlyft. 

Hemma hos klienten är möjligheterna att påverka arbetet och arbets-
förhållandena ofta mer begränsade än i arbetsgivarens egna lokaler. Trång-
het och olämplig inredning utgör ett ännu större problem än i vårdinrätt-

ningarna. 
Miljöfrågor borde beaktas allt mer innan man fattar beslut om, till ex-

empel, hemvård av åldringar. För åldringsbostäder finns det visserligen 
inga planeringskriterier, som skulle fastställa de krav som ställs av invånare 
och vården. Trots det ska arbetsgivaren se till att den utrustning och de 
arbetsredskap och personskydd som vårdaren använder i arbetet, liksom 
användningen av farliga eller skadliga ämnen, följer bestämmelserna i ar-
betarskyddslagen. 

Inredning

Sängen är en mycket viktig möbel för patienten, men dess egenskaper är 
viktiga även när det gäller vårdarens ergonomi. En enkel höjdreglering är 
den viktigaste egenskapen för att förbättra ergonomin i vårdarnas arbete. 
Lyckligtvis har elektriskt reglerbara sängar numera ersatt många hydrau-

liska sängar.
När sängarna anskaffas ska man kontrollera regleringsmöjligheterna 

så att de är tillräckliga för de patienter som vårdas. Den fria höjden under 
sängen borde vara minst 150 mm (EN 1970) för att hjulen på lyftanord-
ningar och andra hjälpmedel ska rymmas under den. 
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Tvådelade sängar gör det möjligt för patienten att vara i en halvsittande 
ställning, men man glider lätt nedåt, vilket gör det obekvämt och medför 
ett behov av att vårdaren hjälper patienten högre upp i sängen. En trede-
lad säng förhindrar glidningar i viss mån, men för varierande ställningar 
i sängen krävs en fyrdelad säng: i den inträffar inte just några glidningar. 
För patienter som tillbringar mycket tid i sängen och som kräver lägesvård 
borde man skaffa tre- eller fyrdelade sängar (bild 6). Dessa gör det möj-
ligt att ändra ställning och skapa en jämnare viktfördelning och minskar 
därmed risken för liggsår (Alaranta m.fl. 1996, Lunde 1997). Med hjälp av 
el-reglage kan en del av patienterna själva reglera sin ställning och således 
uppleva större självständighet. 

Man bör fästa vikt vid sängarnas rörlighet, särskilt inom dagkirurgiska 
enheter. Sängens totalvikt, hjulens funktion och centrallås är viktiga egen-
skaper. Låsningen ska kunna användas på båda sidorna av sängen och 
får inte ge efter när man glider patienten. Sängen ska ha madrasstöd och 
kanter, som inte är i vägen för vårdarens ben, när de sänks ned. Madrassen 
får inte vara för mjuk, eftersom till exempel en vattenmadrass eller en tjock 
luftmadrass gör det svårare för patienten att flytta på sig i sängen. När man 
sitter på sängkanten gör dessa madrasser att man lätt glider ned på golvet. 

Låga stolar gör det svårt för patienter som har rörelsesvårigheter att 
stiga upp. I detta avseende är djupa stolar av fåtöljtyp de svåraste. Stolar 
med en elektrisk reglering av sitsdelen är praktiska och hjälper patienten 
att stiga upp (bild 7). Massiva geriatriska stolar är inte heller praktiska efter-
som vårdaren inte kommer nära den sittande patienten. I en geriatrisk stol 

Bild 6. En fyrdelad säng möjliggör bra 
lägesvård.

Bild 7. En fåtölj med elektrisk lutning 
av sitsdelen hjälper patienten att stiga 
upp.
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är det svårt att korrigera patientens ställning eller hjälpa patienten stiga 
upp. Stolens armstöd ska vara löstagbara eller svängbara om man vill flytta 
patienten i sidled. Idag finns även geriatriska stolar med lättare konstruk-
tion i vilka det är lättare att hjälpa patienter.

Även vårdarna kan använda stolar i olika vårdsituationer, som när de 
matar patienten eller vid sårvård. Dessa stolar ska vara lätta att justera i 
höjdled samt relativt små för att man ska kunna komma nära patienten 

(bild 8). 

Planering av toalett och tvättrum 

I Finlands byggbestämmelsesamling Hinderfri byggnad (ByggBS, F1 2005) 
finns minimimått för dimensioneringen av toaletter för rörelsehindrade 
personer som använder rullstol. I en toalett som lämpar sig för rörelsehind-
rade (min. 5,5 m²) finns det minst 800 mm fritt utrymme på båda sidorna 

om toalettstolen och stolen är försedd med svängbara armstöd. 
Alternativt kan två toaletter placeras nära varandra som spegelbilder 

av varandra. Då finns det minst 800 mm utrymme på den ena sidan av 
toalettstolen och rullstolsanvändaren kan välja den lämpligare toaletten. 
Minimidimensionerna för hela toaletten är 2 700 mm x 1 500 mm. Vändut-
rymmet för rullstol bör vara minst 1 500 mm i diameter. (ByggBS, F1 2005.)

Bestämmelserna i byggbestämmelsesamlingen är förpliktande när det 
gäller nybyggnader, men de är inte tillräckliga för att styra planeringen av 
lösningar som stödjer äldre människors aktivitet och ergonomin i hjälpar-
nas arbete (Sipiläinen 2011). 

Bild 8. Olika typer av stolar och ståstöd som är lätta att justera.
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Brister i rörelsemiljön minskar patientens aktivitet och ökar hjälpbeho-
vet. Tunga dörrar, trösklar och trånga utrymmen hindrar användningen av 
hjälpmedel och hjälpare kan behövas för att stödja eller flytta tung inred-
ning ur vägen. 

I vårdinrättningar borde patienterna kunna röra sig mellan sängen och 
toaletten så självständigt som möjligt, eftersom detta är en viktig verksam-
het som upprepas dagligen och som främjar aktivitet och rehabilitering. 
I gamla vårdinrättningar är sanitetsutrymmena och särskilt toaletterna 
trånga och i allmänhet för få till antalet. 

För en person som rör sig utan hjälpmedel är räckvidden det viktigas-
te: personen ska kunna stödja sig när han eller hon står vid toalettstolen, 

svänger sig, sätter sig och stiger upp för att klara sig självständigt och säkert. 

Bild 10. När ett hjälpmedel eller en rullstol 
används, rekommenderas det att utrymmet 
ska vara större än 2 400 x 2 400 mm för att 
hjälparen ska ha plats att gå förbi hjälpmedlet 
utan att behöva flytta på det. (Sipiläinen 2011.)

Bild 9. Utöver stöden på toalettstolen och 
duschsitsen finns ett tvärstöd eller ett 
snedstöd på väggen. Sitsens stöd ska placeras 
tillräckligt lågt så att patienten kan stödja sig 
på dem med underarmarna och ta sats med 
hjälp av armarna. En lämplig höjdskillnad 
mellan sitsen och stödet är i genomsnitt 20 
cm. En lämplig höjd på toalettstolen varierar 
mellan 42 och 53 cm. (Sipiläinen 2011.)
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Bild 11. För självständiga användare lämpar sig det minsta sanitetsutrymmet 
på 2 400 x 2 050 mm, där det ändå går att hjälpa. (Sipiläinen 2011.)

När en rollator eller rullstol används, behövs utrymme för dem. En själv-
ständig prestation utförs bäst i en lokal där det är möjligt att svänga sig 
framför stolen med hjälpmedel och där det finns stödräcken och handtag 
på sidan om och snett framför stolen. 

Traditionella, icke rekommenderade flyttmetoder kräver mer utrymme 
och orsakar dåliga arbetsställningar för vårdaren. De stödjer inte heller 
patientens aktivitet. (Sipiläinen 2011.)

Tester har utförts med åldringar och deras vårdare angående vilka krav 
användargrupper med olika kondition och deras hjälpare ställer på sa-
nitetsutrymmen. De resulterade i tre dimensioneringsalternativ (bilderna 
9–11). 
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I byggbestämmelsesamlingen (ByggBS, F1 2005) sägs att den fria bred-
den på dörrar till sanitetsutrymmen ska vara minst 850 mm. Detta är inte 
tillräckligt om man använder duschvagn eller går till utrymmet med hjälp 
av lyfthjälpmedel. Då är det bra om den fria bredden är minst 950 mm. 
Dessutom ska man i dimensioneringen av dörröppningen beakta det ut-
rymme som krävs för att svänga med duschvagnen utanför dörröppning-
en. Dörröppningen måste breddas om man svänger in till utrymmet i en 
rät vinkel från en korridor, som är smalare än 1 450 mm (Pesola 2009). Ett 
tillräckligt utrymme på cirka 2 000 mm utanför dörren gör det lättare att 
svänga. Skjutdörrar är en bra lösning eftersom de kräver mindre utrymme 
och är lättare att öppna än svängdörrar. 

Om trösklar är nödvändiga, får de vara högst 20 mm höga. Till och 
med en så här liten nivåskillnad gör det svårare för en kraftlös person att 
själv ta sig till sanitetsutrymmet med rollator eller rullstol. Vid behov kan 
man använda en pneumatisk gummitröskel eller en tätningströskel som 
fästs i dörrens nedre kant (Pesola 2009). 

Bild 12. Duschstol. Bild 13. En tippbar duschstol med 
reglerbar höjd möjliggör en bättre 
arbetsställning för vårdaren.

A AB BC CD D
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I tvättutrymmen är golven ofta våta och hala, och ventilationen är otill-
räcklig. Golvmaterialet borde vara halkfritt även när det är vått. Till exem-
pel förebygger en slät plastmatta med mineralkristaller halka och är ändå 
lätt att rengöra. 

Badkar används inte längre på bäddavdelningar i sjukhus och hälso-
vårdscentraler. Patienter som behöver hjälp med att tvätta sig duschas ofta 
i duschstol eller -vagn. De som orkar sitta borde tvättas i duschstol. En fast 
duschstol med en höjd på 58 cm (bild 12) används fortfarande allmänt. 
Här måste vårdaren böja sig ned och vrida sig. Nya, tippbara duschstolar 
med reglerbar höjd underlättar vårdarens arbetsställningar betydligt (bild 
13). Duschvagnarnas höjd kan regleras och vårdaren kan arbeta i en bra 
ergonomisk ställning (bild 14). I Forelli-duschvagnen viks tvätt planet upp 
på mitten och samtidigt vänds patienten på sida (bild 15).

Bild 14. Duschvagn med 
reglerbar höjd.

Bild 15. Forelli-duschvagnen har reglerbar 
höjd och tvätt planet kan lutas. Då är det lätt 
att vända patienten på sida.

E E
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Bastu ingår också i långtidsvård av rörelsehindrade. De kan bada bastu 
utan svårighet om bastuugnen är placerad lägre än golvnivå eller om bas-
tun har varmluftsuppvärmning. Alternativt kan man använda en lyft som 
tål hetta och fukt eller en bastulave som lyfts och sänks med tryckluft.

Arbetsredskap och hjälpmedel 

Olika stöd och hjälpmedel gör det lättare för patienten att röra sig och 
samtidigt underlättas arbetet för vårdaren som hjälper patienten. Hjälp-
medelsbehovet bestäms av patienternas rörelseförmåga. I de flesta vård-
inrättningar där rörelsehindrade patienter vårdas är alla hjälpmedel som 
ger stöd eller som ökar eller minskar friktion bra att använda. Exempel på 
dessa är olika stöd, glidlakan och -mattor, vridplattor, draglakan, gångbälten 

och remmar. 

Bild 16. Glidmattor finns i olika storlekar, på 
bilden visas en lång och en kort modell. 

Bild 17. Rullbräde (RollerSlide)
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Bild 18. Glidvantar gör det 
lättare att glida in handen under 
patienten.

Förebyggande och utnyttjande av glidning

Material som främjar glidning reducerar friktionen och gör det lättare för 
patienten att själv förflytta sig och underlättar även vårdarens arbete. De 
enklaste friktionsreducerande hjälpmedlen är plastpåsar och glidlakan. 

Glidlakan är underlakan där den mittersta delen är tillverkad av ett 
halt material. Glidlakan och -dynor har olika friktions- och glidytor som 
gör det lättare att förflytta patienten i önskad riktning. När det hala mate-
rialet kombineras med ett mjukt material är det fråga om en glidmatta. 
Mattorna finns i många olika storlekar (bild 16). En lång glidmatta kan 
ersättas med ett rullbräde (RollerSlide, bild 17), som ofta lämpar sig väl 
för förflyttning mellan nivåer som inte är på samma höjd, vilket ofta är 
fallet i operationssalar och röntgenrum.  Behändiga användningssätt för 
hala material är även glidvantar (bild 18) och glidmattor (bild 19), där 
ordentliga handtag har sytts i det hala materialet för att underlätta grepp. 

Bild 19. Glidmatta med handtag 
(MoveMaster).
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Lakansbyten och placeringen av lyftremmar under en liggande patient 
underlättas av tunna, böjliga glidskivor (oval easy glide). De lämpar sig 
utmärkt även för att förflytta patienten på en mjuk madrass. Ett skivsystem 
har utvecklats särskilt för placering av röntgenkassetter, där ett kassettfod-
ral har tillverkats av två skivor som lämpar sig för röntgenbruk och ett halt 
material. För att vända och flytta på patienter, som kräver många förflytt-
ningar och som är svåra att flytta, har man utvecklat särskilda glidsystem 
som rör sig i flera riktningar, såsom fyrvägsglidsystemet. I systemet kom-
bineras ett nylonlakan, en glidmadrass och en stötkudde. 

Glidskivor är enkla hjälpmedel för förflyttning mellan olika nivåer. 
Traditionellt har skivorna tillverkats av plywood (bild 20), men numera till-
verkas de av plast och de finns i en mängd olika längder och former (bild 
21). En liten glidmatta kan användas som en glidskiva. 

Bild 20. Glidskiva i plywood. Bild 21. Plastglidskiva som kan 
vikas på tre ställen.

DD
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Det finns både hårda och mjuka vridplattor (bild 22). I en hård vrid-
platta finns två motstående, gummibeklädda plattor med kullager mellan 
varandra. Plattorna avlägsnar friktionen under fötterna om det är svårt el-
ler omöjligt för patienten att röra på fötterna vid förflyttning mellan rullstol 
och toalett eller säng. Mjuka vridplattor lämpar sig bäst under bakdelen; de 
gör det lättare att vända sig till exempel i ett bilsäte. 

Ibland behövs det inte mindre utan mer friktion. Olika typer av anti-
halk lämpar sig för att förstärka friktionsegenskaperna. De är praktiska att 
använda under fötterna, till exempel så att patientens fötter hålls på plats 
i sängen och patienten kan ta sats. Glidmattor som glider i en riktning och 
som lämpar sig för rullstolar eller geriatriska stolar finns i korta och långa 
modeller (bild 23). I dessa är yttersidan tillverkad av ett halkfritt material 
och innersidan av nylon som bara glider i en riktning. 

Bild 22. Det finns både hårda och mjuka 
vridplattor.

Bild 23. En glidmatta (one way slide) 
som glider i en riktning förhindrar att 
patienten råkar i en dålig ställning i, till 
exempel, en stol.  



42

Förbättring av patientens stöd och grepp

Stödräcken och handtag är viktiga i toaletter, korridorer och patientrum. 
Många olika modeller finns tillgängliga (bilderna 24–25). Patientens res-
ning till stående eller förflyttning från säng till rullstol underlättas av ett 

uppresningsstöd, som fästs i sängkanten (bild 27, s. 44). 
Det finns även flyttbara stödräcken med kombinerade vridplattor. Då 

kan man tala om uppresningsstöd (bild 29, s. 45), som finns i flera olika mo-
deller. I ReTurn-överflyttningsplattform med uppresningsstöd (bild 30, 
s. 45) underlättas resning av fotställningens böjda form, som gör att foten 

kan vara närmare kroppen än i många andra modeller. 

Bild 24. Stödhandtag kan fästas i 
olika ställningar och på olika höjd.

Bild 25. Man kan träda in armen i 
ringdelen på ett stödhandtag.
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En repstege som fästs i sängens fotgavel (bild 31,  s. 44), eller en så kal-
lad handstege,  gör det lättare att sätta sig upp i sängen. Flexigrip (bild 32,  
s. 44) är en ny typ av handstege som kan fästas i sängens gavel. Det är lätt 
för patienten att ta tag i den. Flexigrip är ett behändigt hjälpmedel även när 
patientens egen handkraft är så pass bra att hon kan dra sig själv från till 
exempel rullstol till säng. Tack vare rätt dragriktning är dessa hjälpmedel 
betydligt mer effektiva som hjälp vid att sitta upp än sängdävertar, som 
fästs i sängens huvudgavel (bild 33,  s. 45). Men hjälp av sängdäverten 
höjer sig patienten från sängen och då går det bättre att flytta sig högre 

upp eller byta ställning. 
Block (bild 34,  s. 45) hjälper en sittande patient för att höja sig upp från 

madrassen. En hård, platt skiva eller t.o.m. en bok har samma effekt. 

Bild 26. Uppfällbara stödräcken med 
reglerbar höjd är praktiska i toaletter.
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Bild 27. Ett uppresningsstöd gör det lättare för patienten att förflytta sig till rullstol.

B

B

C

C

Bild 28. Ett uppresningsstöd som fästs på sängkanten ger ett bra stöd åt 
patienten och gör att hon kan förflytta sig till sängen nästan självständigt. 
Vårdaren handleder patientens förflyttning och aktiverar vid behov på 
låret.

Bild 31. En ”repstege” för händer är till hjälp 
när man sätter sig upp.

Bild 32. Flexigrip-gripöglor, som hjälper 
patienten att sätta sig upp. 
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Bild 34. Block, som stöd för händerna för att höja 
sig upp från madrassen.

C C

Bild 29. Det finns flera olika modeller av 
uppresningsstöd, vissa med knästöd. 

Bild 30. ReTurn- överflyttningsplattform 
med uppresningsstöd erbjuder stöd för 
både händer och knän. 

Bild 33. Sängdävert.



46

Förbättring av vårdarens grepp

När patienten behöver mer stöd, ger ett gångbälte (bild 35) möjlighet till 
ett stadigt grepp. Gångbälten finns i olika längd med både kardborre- och 
låsfästning. Det är bra att ha bälten med både vertikala och horisontella 

grepphandtag. 
Antingen patienten eller vårdaren kan ha bältet på sig. När vårdaren 

har bältet på sig, är det lättare för patienten att ta tag i de vertikala handta-
gen. Det är klokt att fästa bältet på patientens höfter så att det hålls bättre 
på plats. Då kan man även fästa det spändare utan att det trycker på pa-
tientens mage och mellangärde. Det finns även gångbälten försedda med 
grenkil (bild 37) och vårdbälten, där en stödrem går under bakdelen 
(bild 38). 

Bild 35.
a) Gångbälte med bra 
handtag. 

b) Användning av gångbälte.

B C

Bild 38. Vårdbälte med stödrem 
under bakdelen.

Bild 37. Gångbälte med grenkil.

C C D

c) Gång med bälte: bältet 
hålls bättre på plats när 
det placeras på höfterna 
och inte runt midjan.
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Bild 36. 
a) En förflyttningsskiva, dvs. slinga.

C

b) Slingan erbjuder en bred stödyta.

Ett lättare stöd erbjuds av förflyttningsskivor i plast, dvs. slinga (bild 
36) eller mini-move och flexi-move (bild 39), där en tunn plastskiva är 
överdragen med ett plasttyg och har två handtag i ändarna. Slingan kan 
placeras till exempel under patientens skulderblad medan längre hjälp-
medel, som mini-move, är behändiga för att stötta höftpartiet. 

Lyftmattor (bild 40) är stadiga lyft- och förflyttningsredskap som är 
försedda med sex eller åtta handtag. De kan användas för att lyfta upp en 
patient som fallit på golvet om en lyftanordning inte är tillgänglig. Särskilt 
hemtjänstpersonal och primärskötare kan råka ut för sådana lyftsituatio-
ner. 

Bild 39. Förflyttningsskiva med 
plastförstärkning 
(mini-move eller flexi-move).

Bild 40. Lyftmatta. 
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Lyft och förflyttning av patienter

Patientlyftar kan indelas i
–  uppresningslyftar (bild 41)
–  mobila golvlyftar (bild 42) och 
–  taklyftar (bild 43). 

Det finns lyftmodeller som kan användas som antingen golvlyftar eller 

uppresningslyftar genom att byta ut lyftbågen.
När patienten inte själv kan resa sig upp till stående ställning, men kan 

stå när de nedre extremiteterna stöds, kan en uppresningslyft användas. 
När benen inte längre bär alls, används en golvlyft. Ofta motsätter man sig 
lyftar eftersom man tror att de passiverar patienten. En uppresningslyft ger 
dock patienten möjlighet till att vara betydligt mer aktiv än när två vårdare 
hjälper manuellt. Patienten kan stå säkert i en ställning med bra stöd och 
kan delta i förflyttningen enligt sina krafter eller vara helt passiv. 

Bild 41. Uppresningslyft. 

D E D    

Bild 42. Golvlyft. 
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Lyftanordningar som fästs i taket består av takskenor, en lyftenhet och 
en lyftbåge. De är lättare att flytta, lättare tillgängliga i patientrummet och 
tar mindre utrymme än golvlyftar vid förvaring. Svagheten med taklyftar är 
dock att de endast kan användas i det område som skenorna täcker, med-
an golvlyftar kan användas fritt. Användningen av uppresningslyftar förut-
sätter att patienten kan stödja på sina nedre extremiteter. Användningen 
av taklyft medför den minsta belastningen för vårdarna minst jämfört med 
andra typer av lyftar (Fagerström & Tamminen-Peter 2010, Rice m.fl. 2009). 

En liten ”lyftstol”, som lätt kan flyttas i en väska, är ett behändigt hjälp-
medel när man hjälper upp en patient som fallit på golvet vid hemvård 
eller i serviceboenden, där det i allmänhet inte finns lyftar. Lyftdelen pla-
ceras på golvet och patienten som fallit hjälps upp på delen som är på 

golvnivå, varifrån patienten lyfts upp i nivå med stolsitsen. 

E D 

Bild 43. Taklyft.
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Lyftselar påverkar lyftarnas säkerhet och användningskomfort. De till-
verkas av bomull och konstmaterial, samt av nylontyg som lämpar sig för 
dusch. Det avgörande i valet av selar är hur mycket stöd patienten behöver 
av selen, patientens storlek samt selens användningsändamål. Om patien-
ten har svårt att kontrollera kroppen och huvudet, ska man välja en s.k. 
helkroppssele som även ger stöd för huvudet. När kontrollen över huvudet 
och överkroppen är bra, kan man välja en låg sele utan nackstöd. 

Vid anskaffningen av lyftanordningar ska man fästa vikt vid säkerheten, 
lyftkapaciteten och hur utrustningen passar ihop med övrig inredning. Lyf-
tens fötter ska rymmas in under sängen och de ska kunna bredas ut så att 
man kommer nära, till exempel, geriatriska stolar och toalettstolar. Vid lyft 
av tunga patienter är det bra om lyftkapaciteten för lyften och selarna är 
större än 180 kg. En patient som fallit på golvet ska kunna lyftas upp med 
en golvlyft. Det är viktigt at ta hänsyn till både hjulstorleken och rörligheten 
i både golvlyftar och uppresningslyftar för att det inte ska bli för tungt att 
flytta på dem. 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) 
övervakar att tillverkare av utrustning för hälsovården bevisar produktens 
säkerhet, lämplighet för användningsändamålet och prestationsförmåga. 
Den omarbetade lagen om produkter och utrustning för hälso- och 
sjukvård (629/2010) trädde i kraft den 1 juli 2010. I Finland får endast de 
produkter för hälsovård som uppfyller kraven släppas ut på marknaden 
och tas i bruk. När en maskin eller enhet uppfyller säkerhetskraven får 
tillverkaren fästa en CE-märkning på den. En förhandsgranskning av ett 

testlabotorium krävs endast för farliga maskiner. 

Anskaffning och service av hjälpmedel

Vårdarna använder hjälpmedel i liten utsträckning trots att användningen 
av hjälpmedel förbättrar vårdarnas arbetsställningar och minskar risken 
för ryggsjukdomar (Engkvist m.fl. 1998). Det är svårt att använda hjälpme-
del om man inte känner till användningssätten eller om hjälpmedlen inte 
är i skick. Alltför ofta fungerar inte låsen på sängar och rullstolar, duschsto-
larnas hjul är rostiga och justeringsmekanismerna är trasiga. Detta medför 
riskfaktorer och extra belastning, som kan avlägsnas genom planering av 
service och periodiska granskningar inom organisationen.

Enligt arbetarskyddslagen (738/2002) ska arbetsgivaren anskaffa 
hjälpmedel till arbetstagarna för att undvika olägenheter eller risker som 
arbetet medför för säkerheten eller hälsan om lyft eller förflyttningar som 
utförs manuellt förekommer i arbetet. 
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Lagen förpliktar även arbetsgivaren att ge undervisning och handled-
ning om olägenheterna och riskerna på arbetsplatsen samt rätt och säker 
användning och service av arbetsredskap. Arbetstagarna ska i enlighet 
med anvisningarna använda och sköta den utrustning som arbetsgivaren 
har gett dem. 

Riktig användning av arbetsredskap

Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbets-
utrustning (1101/2010, § 5) förpliktar att arbetsredskap, hjälpmedel och 
utrustning genom regelbunden service hålls säkra och i skick under hela 
den tid, som de används. I samband med inspektionen när man tar dem i 
bruk bekantar man sig med utrustningens användning och funktion. Om 
det finns fel i utrustningens skick, ansvarar den arbetstagare som upptäck-

er felet för att inleda underhållet av hjälpmedlet. 
Med hjälp av de anvisningar som fästs på hjälpmedel och utrust-

ning säkerställs korrekt användning. Anvisningarna hjälper arbetstagarna 
att komma ihåg de spelregler som avtalats gemensamt om rengöring och 
servicerutiner av hjälpmedlen. En bra metod är att utse en ansvarsperson 
som regelbundet sköter om hjälpmedlen enligt avtalade rutiner. 

Regelbundna servicerutiner och granskningstidpunkter ska av-
talas på arbetsplatsen för att möjliggöra ett säkert arbete med hjälpmed-
len. Till exempel är det bra att utföra service på patientlyftar en gång om 
året, medan ett fungerande serviceintervall för el-reglerade sängar är två 
gånger om året. Man ska komma överens om rutinerna för att ladda batte-
rierna i patientlyftar för att förebygga situationer som riskerar patient- och 
arbetarsäkerheten. Det är viktigt att bekanta sig med bruksanvisningarna 
för patientlyftar när man tar dem i bruk, eftersom tillverkarna har egna 
rekommendationer för att ladda batterierna i olika patientlyftar. Service av 
rullstolar, duschstolar och andra hjälpmedel utförs vid behov. 

Hjälpmedlen kan verka lätta att använda, men i praktiken har det vi-
sat sig att det är okunskap som förhindrar att de används. Handledning 
är avgörande vid införandet av hjälpmedel.  Vid användarutbildningen av 
hjälpmedel är det bra att själv få uppleva hur det känns att vara patient när 
hjälpmedlet används. Då försäkrar sig även vårdaren om att hjälpmedlet 
är bekvämt och eventuella egna rädslor och negativa attityder försvinner.
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Minimimängd hjälpmedel för förflyttningar  

Tabell 3. Minimimängd hjälpmedel för förflyttningar på en bäddavdelning i en 
hälsovårdscentral. 

Fagerström 2013.

Hjälpmedel för förflyttning   Minimikrav

I arbetarskyddslagen finns inga krav på mi-
nimimängden hjälpmedel, men i vårdinrätt-
ningar ska mängden baseras på antalet pa-
tienter och deras funktionsförmåga. 

Patienternas funktionsförmåga indelas grovt 
i tre kategorier: 
– omfattande hjälpbehov
– partiellt hjälpbehov och 
– självständiga.

Det är bra att ha minst en golvlyft på alla stäl-
len för att säkert kunna lyfta upp patienter 
som har fallit på golvet. Taklyftar är en bra 

lösning när sängliggande patienter vårdas. En 
uppresningslyft behövs vid förflyttning av pa-
tienter med partiellt hjälpbehov. 

Vid skötseln av patienternas hygien är det 
bra att ha duschvagnar med reglerbar höjd 
för patienter med omfattande hjälpbehov och 
duschstolar för patienter med partiellt hjälp-
behov. I vårdinrättningar där patienter badas 
eller ges vattenterapi behövs badkarslyftar. 
Alla sängliggande patienter med fullständigt 
hjälpbehov ska ha glidlakan. En glidmatta el-
ler ett rullbräde behövs om patienterna tvät-
tas på duschvagn.
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– 1/avdelning
– om det finns fler än 10 patienter med 

hjälpbehov ska det finnas 1 golvlyft per 10 
patienter med omfattande hjälpbehov

– 1/avdelning
– om det finns fler än 10 patienter med 

hjälpbehov ska det finnas 1 uppresningslyft 
per 10 patienter med partiellt hjälpbehov

– 1/avdelning
– 1/avdelning
– 1/avdelning

– alla patienter med omfattande hjälpbehov
– alla patienter med partiellt hjälpbehov
– 1/avdelning
– 1/avdelning

– alla sängliggande patienter med 
omfattande hjälpbehov på avdelningen 

Lyftar
– golvlyft 

– uppresningslyft 

Hjälpmedel i tvättrum 
–  duschstol (med reglerbar höjd) 
–  duschvagn (med reglerbar höjd)  
–  glidmatta eller rullbräde(lång 

modell) 

Mindre hjälpmedel 
–  glidlakan
–  greppstöd
–  glid- eller förflyttningsskiva 
–  gångbälte 

El-reglerade sängar 
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Vårdarens fysiska kondition

Vårdarbetet är ett fysiskt mellantungt arbete som kräver att arbetstagarna 
har god fysisk kondition och kan kontrollera sina kroppsrörelser. Kondi-
tionen hos en person med medelgod kondition sjunker med nästan 40 
% mellan 20 och 60 års ålder, om personen inte aktivt upprätthåller sin 

fysiska kondition.
Enligt normerna är den maximala syreförbrukningen hos en 50-årig 

kvinna cirka 1,85 liter/minut. Enligt internationella rekommendationer får 
fysiskt arbete kräva cirka 50 % av arbetstagarens maximala prestations-
förmåga, när arbetet har normala pauser. Detta betyder att den maximala 

syreförbrukningen som arbetet kräver inte borde överstiga 1,0 liter/minut. 

Vårdaren ska ta hand om sin fysiska kondition

Om vårdaren inte aktivt sköter om att uppehålla cirkulationsorganens pre-
stationsförmåga, blir arbetet överbelastande, vilket leder till att arbetstaga-
ren blir trött och får muskelbesvär. Den fysiska konditionen borde därför 
vara så god att den överstiger arbetets krav. (Ilmarinen 2006.)

Arbetsfysiologiska metoder där man mäter pulsen och syreförbruk-
ningen lämpar sig inte särskilt väl för att bedöma den belastningen i vård-
arbete, eftersom många arbetsuppgifter är kortvariga och belastningstop-
parna inte kommer fram vid mätningen. 

Vårdarbetet kräver muskelkondition 

Heltidsarbete på en vårdavdelning där patienterna behöver mycket hjälp 
medför stor belastningen på vårdarnas rörelseorgan. Ju bättre vårdarens 
allmänkondition, muskelkondition och konditionen i hjärta och lungor är, 
desto mindre blir belastningen i arbetet. 

Symptomen i rörelseorganen kan minskas och sannolikt även förebyggas 
genom fysisk träning. En förbättrad fysisk kondition har även många andra 
positiva effekter: 
–  vakenheten förbättras (särskilt i nattskift)
–  sömnen blir längre och 
–  den allmänna trötthetskänslan minskar. 
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Kroppsligt arbete, till exempel hemtjänstarbete, upprätthåller inte i sig rö-
relseorganens funktionsförmåga (Pohjonen m.fl. 1995), utan detta kräver 
därtill aktiv fysisk träning.

I vårdarbetet är människans kropp ett arbetsredskap. Detta förutsätter 
god kontroll av kroppen och rörelserna. Kropps- och rörelsehanteringen 
betonas särskilt vid överraskande arbetssituationer, när man måste reagera 
snabbt och ändra sina rörelser enligt den nya situationen (Pohjonen m.fl. 
1995). I vårdarbete är dessa situationer sådana där vårdaren anpassar sina 
egna rörelser efter patienten och förbereder sig för att patientens krafter 

eventuellt sinar. 

Vårdaren ska behärska sin kropp

Kroppshantering innebär förmågan att identifiera en balanserad ställ-
ning, rörelse, andning och muskelspänning, samt en ändamålsenlig regle-
ring av dem vid olika slag av fysisk aktivitet. En bra kroppshantering möjlig-
gör att man kan hjälpa patienter på ett säkert sätt vid förflyttning. De är en 
viktig delfaktor för att bevara balansen i situationer, där vårdaren plötsligt 
påverkas av en yttre kraft, som patientens vikt eller rörelse. 

Det är bra att man är medveten om sina kroppsrörelser och har själv-
upplevd erfarenhet av olika ställningar i grundläggande rörelser. Först då 
kan man iaktta och handleda en annan människa att röra sig säkert (Skat-
teboe 2005). 

Människan känner sin egen kropp och de olika kroppsdelarnas posi-
tion och relation till varandra genom sitt interna sinnessystem, proprio-
ceptiken. Proprioceptorerna är sinnesorgan som anger musklernas ställ-
ning eller spänning (muskeltonus), samt ledernas aktivitet och balans-
tillstånd. Proprioceptorer finns i musklerna, senorna, lederna och också i 
innerörat. (Klemola 2002a.)

Det positions- och rörelsesinne som ingår i djupkänseln möjliggör 
att man är medveten om sin kropp, sina rörelser och sin position. Vid inlär-
ningen av nya rörelser är detta sinne viktigt, eftersom en omedveten reg-
lering av rörelsen sker via proprioceptorerna. Människans externa sinnes-
system kan inte utvecklas genom övningar, men de interna sinnena kan 
utvecklas betydligt genom att man lär sig känna igen deras återkoppling. 

(Kauranen 2011, Klemola 2002b, Talvitie m.fl. 1999.) 
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När kroppens tyngdpunkt flyttas bort från stödytan, försöker männis-
kan återställa sin balans med hjälp av medfödda och omedvetna korrige-
ringsreaktioner i kroppen och extremiteterna, till exempel genom att ta ett 
steg. En balanserad rörelse är ett resultat av flera, i huvudsak omedvetna 
delfaktorers samverkan. En viktig del i regleringen av balansen är ett in-
ternt positionssinne, som är baserat på proprioceptiken 

Lyft av en passiv patient kräver kraft, men hjälp vid utförande av en 
rörelse kräver mer skicklighet än kraft. Man måste veta hur människan rör 
sig normalt och vilka begränsningar vissa sjukdomar för med sig för rörel-
serna. Dessutom måste man vara medveten om hur det känns i den egna 
kroppen när man hjälper patienter. Då är det lättare att medvetet välja det 

bästa handlingssättet. 
Människor blir förvånade när de inser att de i allmänhet obemärkt an-

vänder över dubbelt så mycket kraft som skulle behövas eller väljer ett sätt 
att arbeta som orsakar dem smärta. Kraften produceras ofta med musk-
lerna i de övre extremiteterna och skuldrorna, när den borde produceras 
av de stora musklerna i nedre delen av kroppen och benet. 

I bästa fall fungerar människans kropp som en spiral eller fjäder. En li-
ten ansträngning kan åstadkomma en stor kraft när den sätts in på rätt sätt. 
Det räcker alltså inte till med teoretisk kunskap om kroppens uppbyggnad 
och funktionen när det gäller hantering av den egna kroppen. Rörelserna 
och positionerna ska förnimmas i kroppen. Man måste känna viktens för-
delning mot underlaget och hur vikten förflyttas från det ena benet till det 
andra, dvs. förnimma relationen till den egna mittlinjen. 

När koordinationen av muskelverksamheten är bristfällig, känner en 
människa inte om hon har raka eller böjda armar. Hon märker inte heller 
om hon håller skuldrorna uppe eller nere, eller om hon håller andan. Med 
andra ord fungerar inte den interna återkopplingen i kroppen. I växelver-
kan med en annan människa i vårdarbete, är det särskilt viktigt att den 
interna återkopplingen fungerar: vårdaren måste vara närvarande i 
sin kropp hela tiden då hon eller han arbetar (Roxendal & Wahlberg 
1992).
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Övningar i kroppshantering

  
>  Kroppshanteringsövningar

>  Tamminen-Peter L, m.fl.: Potilaan siirtymisen ergonominen 

avustaminen. Opettajan käsikirja. Social- och hälsovårdsministeriet, 

Helsingfors 2007. 

>  Bra övning fås även med hjälp av tai chi-övningar och den nya 

hälsomotionsformen Asahi (bok och DVD Asahi – terveysliikuntaa 

kaikille).

>   www.ttl.fi/potilassiirrot > Potilaan siirtymisen ergonominen 

avustaminen > Videoleikkeet > Oman kehon hallinta

Målet är att bli medveten om de 
egna resurserna och antingen för-
bättra eller återställa en störd 
koordination. Övningarna är små 
och fokuserar på att förnimma de 
egna rörelserna. Till exempel när 
man övar upp den biomekaniska 
balansen, förnimmer man krop-
pens mittlinje och tyngdpunkt. 

Övning: 
–  Stå i grenställning. 
–  Böj knäna och flytta vikten från 

det ena benet till det andra. 
–  Håll knäna böjda och låt krop-

pen följa rörelsen. 

Syftet är att identifiera kroppens 
tyngdpunkt, rörelsens utveckling 
och bli medveten om tyngdkraftens 
inverkan på kroppen. När rörelser-
na utförs långsamt och jämnt, finns 
det tid att bli medveten om varje 
detalj i rörelsen: ”När en del av 
kroppen rör sig, rör sig alla delar”. 

Till en början måste man medvetet 
fokusera på andningen och på att 
känna underlaget. I takt med allt 
flere upprepningar blir förnimmel-
sen starkare och den inre kontrol-
len finns efter det kvar i alla dagliga 
funktioner.

56
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4. Från lyft till förflyttning 

Lyft av patienter och undervisningen i lyft har långa anor inom 
vårdbranschen. Den engelskspråkiga läroboken The Handling of Pa-
tients, A Guide for Nurse Managers från början av 1980-talet fokuserar 

till stor del på lyft. 
 EU-lyftdirektivet reformerade lagstiftningen om lyft i England 
(Health and Safety Executive 1992). Royal College of Nursing gav ut 
anvisningar om att två vårdare inte borde lyfta mer än 50 kilogram 
(8 pund) ens under goda omständigheter. Målet var att man skulle 
frångå manuella lyft och i stället använda patientlyftar. Manuella 
lyft skulle tillåtas endast i hotfulla situationer eller undantagsfall. 
Ett par år senare blev man emellertid tvungen att se över anvis-
ningen och konstaterade att manuella lyft kan användas, förutsatt 
man bara lyfter en del av patientens  vikt, inte hela eller största 

delen av vikten. 
 Denna zero-lift policy eller noll-lyftspolitik har även spridit sig 
till Australien och några delstater i USA. I Norden uttrycks saken 
mjukare: Undvik lyft. I stället ska du förflytta patienten genom att, 
låta henne eller honom glida eller rulla och använda lyftar för de 
patienter, som inte kan stödja på sina fötter.

Förflyttningsteknik

–  aktiverar patienten
–   skonar vårdpersonalen
–   drar nytta av människans 

naturliga rörelsemönster
–   vårdaren i gångställning
–   vårdaren rör sig med 

patientens rörelser

Tabell 4. Principiella skillnader mellan gamla lyfttekniker och nya 
förflyttningstekniker. 

Lyftteknik 
    
–   passiverar patienten   
–   lyft är tunga    
–  beaktar inte naturliga 

rörelsemönster    
–   vårdaren i grenställning  
–   vårdaren rör inte fötterna 
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Omstridd och belastande lyftteknik 

I vårdarbetet finns många olika belastningsfaktorer, men att lyfta och bära 
patienter upplevs som de fysiskt mest belastande uppgifterna. Många tra-
ditionella sätt att förflytta och lyfta patienter är omstridda, och har numera 

konstaterats vara överbelastande (Marras m.fl. 1999, Jäger m.fl. 2010). 
Dessa sätt är inte endast farliga för vårdarna, utan de försämrar även pa-

tientens aktivitet. Gamla lyftsätt används fortfarande rätt allmänt i Finland. 
Det är svårt att ändra på arbetsmetoderna, eftersom äldre arbetstagare ofta 
vänja de yngre anställda med sina arbetssätt. I början av 2000-talet undervi-
sades de gamla arbetsmetoderna ännu allmänt i yrkesläroanstalter (Rantsi 
2005). Förändringen borde därför ske i samma takt inom yrkesutbildning-

en och på arbetsplatserna (Tamminen-Peter 2007).

Släplyft

Det är mycket vanligt att en eller två vårdare lyfter patienten under armarna. 
Detta kallas släplyft. Denna lyftmetod konstaterades i början av 1980-talet i 
England vara farlig för vårdaren och ofta smärtsam för patienten (Troup m.fl. 
1981). Tio år senare konstaterades flyttmetoden vara biomekaniskt belas-
tande för vårdaren: den kompressionskraft som riktas mot lumbaldiskarna 
uppmättes till 5–7 kN (Marras m.fl. 2010, Jäger m.fl. 2010), vilket är betydligt 
högre än NIOSH:s rekommenderade värde på 3,4 kN. Släplyft är så pass obe-
hagliga för patienten att de kan skapa ett hämndbegär hos patienten, vilket 
kan ta sig uttryck som knip och motstånd (Corlett m.fl. 1992). 

För patienter med ensidig förlamning och en helt eller delvis förlamad 
arm orsakar släplyft skador i mjukdelsvävnaderna kring skuldran. Om pa-
tienten har krafter i de övre extremiteterna och försöker greppa eller dra 
med händerna, försvåras det när man tar tag i patientens armhåla eller 
arm. 

Lyft framifrån

Det vanligaste sättet att lyfta ensam är att hjälpa patienten framifrån. Då 
stödjer vårdaren patientens knän med sina fötter. Patienten kan ta tag i 
vårdarens nacke, skuldror, midja, bälte eller ett yttre stöd. Då är det omöjligt 
till och med för en människa som har full rörelseförmåga att stiga upp 
från sittande, utan att själv dra sig upp med armarna. En naturlig modell 
för uppresning förverkligas inte, eftersom vårdaren befinner sig framför pa-

tienten och förhindrar framåtlutning. 
I början av 1990-talet ansåg man det förkastligt att patienten tar tag i 

vårdarens nacke, eftersom vårdaren riskerade att få en nackskada om pa-
tientens ben inte höll; i övrigt ansågs metoden fortfarande vara acceptabel 
(Corlett m.fl. 1992). I slutet av 1990-talet (Lloyd m.fl. 1998) fördömdes i 
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alla fall lyftmetoden som farlig, liksom även alla andra manuella lyft av 
patienter i annat än exceptionella förhållanden, ifall det inte var fråga om 
bebisar eller små barn. Den biomekaniska belastning som riktas mot den 
lägsta disken är 6,4 kN när man lyfter en patient som väger 50 kg, vilket 

innebär att skaderisken är stor (Marras m.fl. 1999). 

Traditionellt lyft

Ett traditionellt eller ortodoxt lyft högre upp i sängen ansågs redan i bör-
jan av 1980-talet (Troup m.fl. 1981) vara en hjälpmetod som bör undvikas, 
eftersom belastningen på ryggen är stor. I slutet av 1980-talet fördömdes 
metoden, eftersom den strider mot alla regler för säkra lyft (Lloyd m.fl. 
1987) och idag används detta lyftsätt sällan i Finland. 

Nya metoder

För att underlätta arbetet har man sedan 1990-talet runt om i världen ut-
vecklat nya sätt att hjälpa patienter. Uppfattningen om vilka lyft som är säk-
ra har blivit klarare när de flesta vanliga hjälpsituationer med traditionella 
metoder har undersökts mekaniskt. Det har konstaterats att de är överbe-
lastande särskilt för kvinnliga vårdare. 

Personlyftar rekommenderas för de tyngsta lyften och andra hjälpsitua-
tioner kan underlättas på många olika sätt, genom att aktivera patienten 
och ändra lyften till förflyttning med hjälp av hjälpmedel. 

I Finland bygger de vanligaste nya teknikerna på den svenska Dure-
wall-metoden och på den amerikanska kinestetiska metoden. Med hjälp 
av de här metoderna minskar både den upplevda och den uppmätta be-
lastningen. Även patienterna tycker att de nya hjälpmetoderna är behag-
ligare än de gamla. Vårdpersonalen lär sig i allmänhet metoderna mycket 
väl. (Tamminen-Peter 2005, Skotte m.fl. 2002, Jäger m.fl. 2010).

Durewall-metoden 

Den nya lyft- och förflyttningsmetoden, som utvecklats sedan 1970-talet 
av svensken Kurt Durewall (1981) har medfört underlättande element till 
gamla lyftmetoder. Han tillämpade principerna i jiujitsu, en japansk själv-
försvarsteknik. Det är en mjuk metod, där man med minsta möjliga kraft 
försöker uppnå största möjliga effekt, utan att orsaka skada och smärta. 
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Durewall presenterade den till vårdyrket tillämpade självförsvarstekni-
ken ”humant självförsvar och bemötande i konfliktsituationer” ursprung-
ligen för bemötande av våldsamma patienter. Genom att tillämpa samma 
idéer utvecklade han en hjälp- och lyftteknik för förflyttning i vårdarbetet. 
Metoden betonar ett respektfullt förhållningssätt till den hjälpta personen 
och hänsyn till personens känslor vid förflyttningen. Durewall-metoden 
har undervisats i Finland sedan slutet av 1980-talet. 

Durewall-metodens tio principer som tillämpas enligt lyftsituation, 

miljö, patient och hjälpare

1.   I stället för att lyfta patienten dras, skjuts och glids hon längs ett 

underlag alltid när det är möjligt. 

2.   Tekniska hjälpmedel rekommenderas för det egentliga lyftet.

3.   Glidning underlättas genom att minska friktionen mellan personen 

som förflyttas och underlaget med hjälp av hjälparens händer, dynor, 

glidmattor och ett annat halt material. 

4.   Personen som hjälps förflyttas bara lite åt gången. 

5.   Vid hjälpsituationer försöker man undvika vridna och böjda 

ställningar.

6.   Hjälparen arbetar i gångställning med rak rygg och raka armar så 

nära som möjligt till personen som hjälps. 

7.   Hjälpen ges med lugna och harmoniska rörelser och normala 

rörelsemönster. 

8.   Den kraft som behövs för förflyttning skapas genom att flytta 

vikten och hjälparen rör sig med patienten medan hjälpen ges. Vid 

hjälpandet utnyttjas hävstångseffekten och rörelseenergin. 

9.   Patienten berörs med stora, mjuka och glidande handgrepp. På så 

sätt undviks överdriven kraftanvändning. Hjälpmedlen greppas 

också lätt. Kroppen är det huvudsakliga hjälpområdet, inte armarna 

eller benen. Huvudet, armhålorna, innerlåren eller genitalområdet 

borde inte beröras alls. 

10.  Vid hjälpsituationer försöker man uppnå växelverkan med patienten 

med hjälp av tydliga kommandon och genom att hela tiden arbeta 

med ansiktet vänt mot patienten. 

Durewall Institutet 2004.  
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Den kinestetiska metoden 

Termen ”kinestetik” (eng. kinaesthetics) kommer från orden kinesis (rö-
relse) och aesthetis (förnimmelse). 

Kinestetik är en resursorienterad handlingsmodell som bygger på 
förståelse av människans naturliga rörelsemönster och sinnesfunktioner, 
respektfullt bemötande av människan, samt betydelsen av inlärning. Meto-
den har utvecklats av de amerikanska beteendevetarna Lenny Maietta och 
Frank Hatch sedan början av 1980-talet. Målet för metoden är att underlätta 
både patientens och vårdarens rörelser och samtidigt öka patientens ak-
tivitet och minska vårdarens fysiska belastning (Hatch m.fl. 1992 & 1997). 

Kärnan i kinestetiken ligger i analys och stöd av människans sensomo-
toriska beteende. Den baseras på den information om människans rörel-
ser som produceras av forskning inom beteendevetenskap och ergonomi 
(Ansell & Smith 1973, Smith & Smith 1988). Man lär sig och kontrollerar 
sitt beteende genom den sensomotoriska återkopplingsprocessen. Män-
niskans alla funktioner är rörelsefunktioner. Utan rörelse kan människa 
inte upptäcka stimuli, inte reagera på dem, inte bearbeta dem och på så 
sätt skapa en uppfattning om sig själv och omgivningen. Att observera den 
egna kroppen via rörelse och att röra sig utgör grunden för att observera 

externa stimuli och människans handlingar. 
En människa som inte själv kan röra sig förlorar snabbt uppfattningen 

om sin kropp. Till följd av detta är det också svårt att uppfatta miljön och 
förstå hur de olika delarna i kroppen är kopplade till varandra och hur de 
fungerar. Hennes möjlighet att aktivt delta i sin verksamhet blir begränsad. 
Det händer lätt att hjälpta personer blir passiva, och svåra att förflytta och 
rehabilitera (Maietta 1986, Smith & Smith 1988.)

Kinestetik bygger på det optimala utnyttjandet av människans åter-
stående resurser när hon stöds och hjälps. Samtidigt stöds bevarandet av 
hennes självkontroll. Särskild vikt fästs vid utnyttjandet av de stödytor som 
benstommen och omgivningen erbjuder vid tyngdöverföring. Benstom-
mens uppgift är att bära upp kroppens vikt och överföra den till stödytor. 
När musklerna inte bär upp vikten är de fria att röra sig. 

Kroppens vikt fördelas på sju kroppsdelar: huvudet, överkroppen, höf-
terna, de övre extremiteterna och de nedre extremiteterna, vilka i sin tur 
förenas i kroppens rörliga punkter. De rörliga punkterna, som möjliggör en 
förflyttning av vikten mellan kroppsdelarna, är halsen, axellederna, midjan 
och höftlederna. När man hjälper en person borde man inte ta tag i de 
rörliga punkterna, eftersom det begränsar deras fria rörlighet och männis-
kans förmåga att flytta kroppens vikt mellan de olika delarna. Låsning av 
rörliga punkter binder samman två kroppsdelar till en del, som är tyngre 
att röra. Det sker, till exempel, vid ökad tonus i åldringars ryggmuskler, som 
gör dem mycket styva. 
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I en tvådimensionell rörelse fördelas vikten jämnt mellan båda si-
dorna av kroppen och det behövs kraft för att utföra en rörelse. I en tre-
dimensionell spiralrörelse frigörs kroppens ena sida från vikten och är 
därför lättare att röra. Tredimensionell rörlighet anses därför vara optimal. 

Alla rörelser startas genom att dra eller skjuta. Deras samverkan skapar 
ett nätverk av spänningar i kroppen, vilket minskar den kraft som krävs för 
rörelsen. När man rör sig utnyttjas olika riktningar mellan kroppens delar 
samt mellan kroppen och omgivningen. På så sätt minimeras muskelbe-
lastningen. (Maietta 1986, Hatch m.fl. 1992 & 1999.) 

Den kinestetiska metoden erbjuder en god grund för att förstå männis-
kans rörelser. Efter att vårdaren har lärt sig detta kan hon eller han hjälpa 
sina patienter på ett kreativt sätt, utan att lyfta dem på samma sätt som tidi-
gare. Särskilt för patienter med bristfälliga kognitiva färdigheter förbättras 
växelverkan genom utnyttjande av beröring och rörelse. Med metoden lär 
man sig grunderna för människans rörlighet genom egna kroppsupplevel-
ser. Förståelsen av de rörelser som sker i den egna kroppen är en förutsätt-
ning för god förståelse och handledning av andra människors rörlighet. 

I Europa har den här amerikanska metoden väckt stort intresse och 
den har brett ut sig till Schweiz och Tyskland samt under de senaste åren 
även i Österrike och Italien. I Finland inleddes utbildningen, som baseras 
på kinestetiska principer, år 1997. 

>   En tredimensionell rörelse är lättare än en tvådimensionell s. 76.

>  Kinestetik: Kinestetikföreningens webbplats: www.kinestetiikka.fi. 

Nya metoder som stödjer grundmotorik 

Den gemensamma nämnaren för alla nyare metoder är att stödja män-
niskans grundläggande rörlighet, aktivering av patienten och optimal an-
vändning av patientens resurser, samt en strävan efter att minska vårdarens 

biomekaniska belastning. Olika metoder betonar dock lite olika saker. 
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Lunde-metoden (utvecklad år 1997 av den norska fysioterapeuten Per 
Halvor Lunde) har spritt sig från Norge till Danmark. Många principer är 
snarlika Durewall-metoden:
–  Planera dina handlingar i förväg.
–  Utför förflyttningen stegvis.
–  Använd enkla hjälpmedel för att reducera friktionen mellan den 

kroppsdel som flyttas och underlaget eller för att öka friktionen där det 
behövs.

–  Dra nytta av patientens återstående funktioner, följ människans natur-
liga rörelsemönster och ge detaljerade kommandon. 

Bobath-metoden (Johnstone 1976, Carr & Shephard 1992, Cristensen 
1993) är en fysioterapeutisk terapimetod för patienter med stroke eller an-
nan hjärnskada, men även vårdpersonal har undervisats i den. Målet är 
att ge råd för hur patienten på bästa sätt kan handledas vid förflyttning. 
Vården ses som en 24 timmars process, där annan vårdpersonal komplet-
terar den terapi som ges av fysioterapeuter. Inlärningen av felaktiga rörelse-
mönster utanför terapiperioderna anses vara skadligt för rehabiliteringen. 
Kärnprincipen är sträckning av kroppens olika innervationsområden med 
hjälp av manuell facilitering, i avsikt att nå en funktionell balans i kroppen. 

(Davis 1996.)
Övningarna är i regel terapeutledda och betonar avlägsnande av felak-

tiga rörelser som patienten lärt sig (Lennon 1996). 
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Utvärdering och dokumentering av 
patientens funktionsförmåga 

Patientens funktionsförmåga, särskilt rörelseförmågan, ska utredas 
före man börjar hjälpa patienten. Om man inte känner till patien-
tens tillstånd föreligger fara för att hjälparen skadar sig själv eller 
patienten, eller hjälper patienten för mycket. 

Utredning av funktionsförmåga 

Ofta räcker det inte till att läsa vårdjournalen för att reda ut patientens funk-
tionsförmåga, utan hjälparen måste själv ta reda på patientens aktuella häl-
sa, samarbetsförmåga, rörlighetsresurser, önskemål och begränsningar. Det 
är bra att fråga patienten vilket hans eller hennes naturliga förflyttningssätt 
är och anpassa hjälpen efter det. Även anhöriga och rehabiliteringsperso-
nalen kan tillfrågas. 

Det viktigaste är att bedöma patientens balans och muskelstyrkan i ex-
tremiteterna, särskilt om benen orkar bära patientens vikt. Muskelstyrkan i 
de övre extremiteterna kan testas genom att be patienten att klämma om 
vårdarens händer. Muskelstyrkan i de nedre extremiteterna kan utredas 
genom att be en sittande patient sträcka ut knäet mot ett lätt motstånd. 

Anteckning av funktionsförmåga och använd 
hjälpmetod

För att principerna för säker och hälsosam hjälp ska förverkligas är det 
viktigt att anteckna 
–  vårdens målsättningar
–  patientens funktionsförmåga
–  variationer i funktionsförmåga under olika tider av dygnet samt 
–  eventuell inverkan av medicinering på funktionsförmågan och hjälp-

behovet. 

Ofta finns det brister i anteckningarna om patientens funktionsförmå-
ga och särskilt hjälpmetoden, vilket lätt leder till farliga situationer för nya 
vårdare.

Anteckningarna om hjälpmetod och hjälpmedel kan illustreras med 
bildmaterial. Det är även bra att anteckna väl beprövade och fungeran-
de rutiner, till exempel hur man på bästa sätt handlar vid hjälp av en 
aggressiv patient. 

5.  
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Indikatorer för funktionsförmåga 

–  RAVA™-mätaren mäter funktionsförmågan 
hos personer över 65 år. Används för bedöm-
ning av syn, hörsel, tal, rörlighet, tarmens och 
urinblåsans funktioner, ätande, medicinering, 
påklädning, tvättning, minne och psyke. En 
licens och utbildade utvärderare behövs för 
att använda mätaren. Med hjälp av indikatorn 
beräknas ett s.k. RAVA-index och en RAVA-
klass för klienten. Dessa kan användas som 
riktgivande värden vid bedömning av äldre 
personers funktionsförmåga och eventuella 
hjälpbehov. (Ravamittari 2013.)

–  RAI-mätaren är ett omfattande bedömnings- 
och uppföljningssystem för åldringsvårdens 
behov, kvalitet och kostnader. Mätningarna 
administreras i Finland av Institutet för hälsa 
och välfärd (THL). Medverkan i RAI-systemet 
förutsätter ett avtal med THL samt program-
vara och utbildning. Systemet omfattar enkät-
blanketter, handböcker och hjälpmedel för att 
göra upp individuella vård- och serviceplaner.  
(InterRAI 2012, RAI-benchmarking 2013.)

–  FIM-mätaren mäter 18 dagliga, motoriska och 
kognitiva grundfunktioner (tarmens och urin-
blåsans funktioner, rörlighet, kommunikation, 
sociala och kognitiva färdigheter). Med mäta-
ren kan man relativt snabbt visa nivån på en 
begränsad funktionsförmåga samt fastställa 
hjälpbehovet och ändringar i det. Ett hjälp-
behov ligger bakom varje delområde som be-
döms. (FIM-mätaren 2013.)

–  Modeller för beslutsfattande, dvs. algoritmer, 
som utvecklats i USA (Department of Veterans 
Affairs) hjälper till att bedöma hjälpmetod, 
hjälpmedel och antal hjälpare för att hjälp 
ska kunna ges säkert. Det finns 15 olika algo-
ritmer. (Nelson 2003.)

–  I Care Thermometer-bedömningsmetoden 
för fysisk belastning klassificeras de per-
soner som får hjälp i fem funktionsklasser. 
Klassificering har utarbetats för bland annat 
åldringsvården, hemvården, vården av akuta 
sjukdomar och specialsjukvården. (Knibbe & 
Friede 1999.)x

Bild 44. En anpassad modell för beslutsfattande när patienten hjälps från 
sittande via stående och tillbaka till sittande (Fagerström 2013). 

Ja, patienten går.

Manuell eller muntlig hjälp:
– funktionsklass A
– lätt handledning
– hjälpmedel för patienten vid 

behov (t.ex. käpp, fast handstöd, 
vårdbälte)

Nej, patienten går 
inte.

 Nej

 Ja

Val av ny teknik:
– funktionsklass D eller E
– stort hjälpbehov, eller en teknik 

där patienten inte stödjer på 
fötterna ska användas 

 (t.ex. förflyttning med hjälp av 
glidskiva eller personlyft)

– funktionsklass B
– en hjälpare
– lätt handledning nödvändig
– utnyttjande av mindre hjälpmedel 

(t.ex. fast handstöd, rollator, 
vårdbälte)

– funktionsklass C
– en hjälpare
– ovillkorligt hjälpbehov
– patienten kan vid behov använda 

lyften självständigt
– två hjälpare vid behov

– funktionsklass B eller C
– en eller två hjälpare
– ovillkorligt hjälpbehov
– nödvändigt att använda mindre 

hjälpmedel (t.ex. fast handstöd + 
vårdbälte, uppresningsstöd, två 
hjälpare och förflyttningsskiva)

Från sittande till stående och 
tillbaka till sittande

Bedömning av patientens 
funktionsförmåga:

Vad är vårdens mål? 
Går patienten?

Stödjer patienten på fötterna?

Hjälparens riskbedömning:
Hur mycket väger patienten?

Behövs det en eller två hjälpare?
Behövs det hjälpmedel?

66
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=  självständig 

–  rör sig självständigt, använder eventuellt 
promenadkäpp 

–  utför självständigt dagliga sysslor, som att klä sig och 
tvätta sig

–  kan snabbt bli trött.

Tabell 5. Care Thermometer-mätarens 
mobilitetsklassificering styr valet av hjälpmedel 
inom åldringsvården. För Doris, som har ett 
fullständigt hjälpbehov, och Emma, som är 
sängliggande, rekommenderas en golvlyft, 
medan Carl, med partiellt hjälpbehov, ska 

hjälpas med en uppresningslyft. Alla tre borde 
ha en säng med reglerbar höjd. Vid skötseln 
av hygien rekommenderas en duschstol med 
reglerbar höjd för alla utom sängliggande 
Emma, som tvättas i en duschvagn med 
reglerbar höjd. Albert tvättar sig själv.

=  partiellt hjälpbehov

–  använder gångställning, t.ex. rollator 
–  sköter delvis sig själv 
–  behöver muntlig handledning av hjälparen, t.ex. vid 

påklädning och tvätt.

=  partiellt hjälpbehov

–  rör sig med rullstol 
–  stödjer sig delvis på ena benet 
–  har en viss kroppskontroll 
–  är beroende av vårdaren i många situationer.

=  fullständigt hjälpbehov

–  sitter i rullstol eller geriatrisk stol 
–  kan inte stödja på benen 
–  kan inte ta hand om sig själv, utan behöver 

vårdarens hjälp i de flesta situationerna.

=  sängliggande patient 

–  är passiv 
–  är ofta stel med sammandragna leder 
–  är helt beroende av vårdaren.

Albert

Barbara

Carl

Doris

Emma

A

B

C

D

E
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6.  Jämbördig växelverkan och     
 aktivering av patienten 

En hjälpsituation är ett möte mellan två människor där det behövs 
interaktionsfärdighet.  I den här situationen kränks och invalidise-
ras en patient av att hennes vilja, tankar och känslor inte beaktas. 
Att lyssna på patienten skapar däremot tillit, ger säkerhet och stär-
ker patientens självkänsla (Roxendal & Wahlberg 1992). 

Professionell kommunikation

Klienten har självbestämmanderätt, hennes individualitet ska respekteras. 
Ögonkontakt, jämbördigt bemötande och en förklaring av vad man kom-
mer att göra, är viktiga förutsättningar för en god interaktion mellan pa-
tienten och vårdaren. Det ökar patientens villighet att delta i sin rörlighet 

(Roxendal & Wahlberg 1992). 
Människor svarar ofta i enlighet med de förväntningar som ställs på 

dem. Om vårdpersonalen anser att patienterna är passiva och väntar på 
vårdåtgärder, behandlas de också så. Patientens välmående blir lidande 
om vårdaren gör saker för patienten som hon själv kunde göra. Om vård-
personalen däremot tror på patientens förmåga och vilja att bidra till sin 
vård, så kommer detta också att ske. Vårdpersonalens ordval anger förvänt-
ningarna. Det finns en skillnad mellan att säga ”jag ska hjälpa dig att stiga 
upp” och ”jag lyfter upp dig”. (Roxendal & Wahlberg 1992.)

Interaktionssvårigheter med patienten gör vårdarnas arbete tungt. När 
man inte kommer ihåg eller känner igen sin omgivning eller sin kropp, 
blir man förvirrad, rädd och börjar göra motstånd (Wångblad m.fl. 2009). 
När vårdaren koncentrerar sig på interaktion och samarbete med sin pa-
tienter, motsätter sig den inte förflyttning; frustrationen och oron minskar 
(Kindblom-Rising m.fl. 2009). 
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Aktivering av patienten

Om patienten lyfts med gammal teknik och hjälps för mycket, får hon inte 
möjlighet att vara aktiv, vilket leder till tilltagande passivering. Efter en be-
dömning av vad patienten själv klarar av att göra, måste hjälparen få henne 
att aktivt använda sig återstående rörlighet. Det här förutsätter kunskap om 
människans rörlighet och medveten erfarenhet av olika rörelsemöjligheter 
– hur man ska svänga sig, flytta sig högre upp i sängen, stiga upp och stå 

eller sätta sig.

Att handleda patienten i sin uppfattning om den egna kroppen

På grund av sjukdom, skada eller orörlighet har patienten ofta en ned-
satt förmåga att uppfatta sin kropp och svårt att åstadkomma de rörelser 
som behövs. Med hjälp av assisterad rörelse och beröring kan man hjälpa 
patienten att orientera sig i den egna kroppen (Hatch m.fl. 1992). Denna 
”uppvärmning” av kroppen är desto viktigare, ju sämre kondition patien-
ten har. Att orientera sig i sin kropp upprätthåller och främjar människans 

självkontroll. 
Med hjälp av att dra och skjuta kontrollerar patienten sina rörelser i 

förhållande till tyngdkraften. Patienten måste själv få reglera dragning och 
skjutning, liksom även tiden för förflyttning enligt sina krafter (Hatch m.fl. 
1992). Om vårdaren hjälper patienten med en hastighet, som är lämplig för 
sig själv, är den i allmänhet för hög för den som vårdas. Patienten hinner 
inte förstå vad hon borde göra, och har inte tid att utföra några åtgärder 
själv. Patienten har inte kontroll över sin egen verksamhet, och hjälpsitua-
tionen blir tung får båda parter. Patientens kompetenskänsla minskar, och 
hon passiveras, vilket ökar vårdarens belastning. 

Muntlig handledning av patienten ska vara enkel, tydlig och tillräckligt 
detaljerad. För patienter med minnessjukdomar är det viktigt med ett lugnt 
och tydligt tal. Negationsformer borde undvikas med dessa patienter, efter-
som det kan hända att de inte hör det nekande tillordet. Till exempel kan 
en minnessjuk person höra budskapet ”sätt dig inte” som ”sätt dig”. 

Om verbal aktivering inte ger önskat resultat, måste man införa berö-
ring och rörelse i handledningen. Genom att ge patienten ett stöd att ta 
tag i, eller genom att vidröra skuldran eller höften, kan man hjälpa patien-
ten att hitta sin egen rörelse. Rätt utgångsposition och rätt rörelseriktning 
gör det mycket lättare att utföra rörelsen.

Det är bra om vårdaren är medveten om sina grepp, sin kraftanvänd-
ning, och sitt sätt att ta tag i patienten, och vet om att beröringen och 
kroppsspråket berättar mer för patienten än ord. Hårda tag och plötsliga, 
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ryckiga rörelser gör att patienten känner smärta. Upplevelse av smärta är 
något man minns och kan således göra patienten rädd, till och med aggres-
siv i förflyttning situationen. Om patienten klänger sig fast och protesterar, 
är det ofta ett tecken på rädsla och ångest. Då är det bra att lugna patienten 
och försöka skapa en så säker atmosfär som möjligt och ge patienten ett 
stöd att ta tag i. 

Handledning av patienten

–  Ta ögonkontakt. 

–  Förklara kort vad som ska ske. 

–  Dela in förflyttningen i steg. 

–  Ge patienten tid och ett stöd att ta tag i. 

–  Tala tydligt, undvik nekande former. 

– Handled patienten med några ord. 

–  Väck patientens ”rörelseminne” med rätt stimulering och 

utgångsposition.

–  Tvinga inte, utan använd humor i stället. 

–  Försäkra dig om att patienten ser vart hon ska förflytta sig. 

Assisterad rörelse och beröring 

Människan hanterar inre och yttre information med hjälp av syn, hörsel, 
samt rörelse-, smak- och luktsinnet. Vissa av dessa sinnessystem är mer do-
minerande än andra. Hos en frisk vuxen människa är ofta synen och hör-
seln dominerande, medan känsel- och rörelsesinnet har mindre betydelse. 
Vårdaren underskattar därför ofta deras betydelse vid interaktion med 
patienten. 

Betydelsen av känsel- och rörelsesinnet ökar dock i takt med att funk-
tionen av de övriga sinnena minskar, vilket är vanligt när människan åld-
ras. Känselsinnet på huden och slemhinnorna förmedlar information om 
tryck, beröring, smärta och värme. Det är det första sinne, som utvecklas 
hos människan. En baby orienterar sig i världen genom att suga på allt 
möjligt, och en kärleksfull beröring av föräldrarna är ett livsvillkor för häl-
sosam utveckling. Mot slutet av livet ökar beröringens betydelse på nytt. 
Beröringen är ett tecken på säkerhet och tröst. Den minskar ångest och 
rädsla, lugnar spända människor och ökar muskeltonus hos deprimerade. 
(Bader-Johansson 1991.)
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Beröring, särskilt smekningar, har en positiv inverka på många patienter. 
De frigör hormonet oxytocin, som bland annat lugnar och normaliserar 
muskeltonus (Uvnäs-Moberg 2007). 

Beröring är en viktig kommunikationsmetod, men den är bunden till 
kulturen, som fastställer vad som är tillåtet i olika situationer. Den finländ-
ska kulturen har tydliga regler för beröring och principen för kroppslig 
integritet är rätt strikt (Ketola m.fl. 1995). I vårdarbetet gäller dock inte de 
vanliga reglerna för interaktion och vårdaren blir tvungen att röra vid pa-
tientens känsliga och t.o.m. intima områden, till exempel vid tvätt. 

Stimulerande beröring av patienter som ska röra sig kan ses som en 
nödvändig professionell beröring. Smekningstekniken, som tillämpas 
inom kinestetiken, är en terapeutisk beröring. Patienter upplever i regel att 
också beröringar, som inte är nödvändiga vid olika vårdåtgärder, är något 
positivt (Routasalo 1997).

>   Aktivering av patienten s. 69. 

Hjälpbehovet och sättet att hjälpa

Interaktionen med patienten lyckas bäst när beröringen anknyter sig till en 
samtidig aktivitet. När patienten är i rätt bra skick kan hon följa anvisningar. 
Om man upptäcker att en rörelse inte lyckas, hjälper vårdaren patienten 
precis så mycket som behövs – inte mer. I vissa delar av rörelsen behövs 
mer hjälp än i andra, så vårdaren måste anpassa hjälpen efter patientens 
behov. När patienten inte kan utföra en rörelse på egen hand, gör patienten 

och vårdaren rörelsen tillsammans. 
Patienten hjälps med ett mjukt handflategrepp där rörelsen verkar fast-

na (som i skuldran, höften eller bakom huvudet), inte där rörelsen sker 
(som i nacken, axlarna, höften eller midjan). När man hjälper på rätt ställe, 
nyckelpunkten, blir rörelsen lättare och beröringen öppnar hela rörel-
sekedjan. Armhålorna är inte ett bra ställe att ta tag i patienten, eftersom 
det hindrar patientens att använda händerna effektivt. Det förknippas även 
med en uppenbar skaderisk, särskilt om patienten är slapp. 

Att lyfta patienten i kläderna är ofta obehagligt för patienten och kan 
t.o.m. orsaka skada. När patienten behöver mer hjälp, är det bra att an-
vända ett lyftlakan, en lyftrem eller ett lyftbälte. Vårdarens börda blir lättare, 
när greppet är så nära patientens tyngdpunkt som möjligt. 
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Beröring och rörelse gör även patientens andra sinnen känsligare och 
får dem att fungera bättre. Patientens observations- och kommunikations-
förmåga utvecklas, liksom även orientering i omgivningen. När muskelstel-
heten minskar blir det lättare att vårda patienten och lättare för patienten 
att röra sig. (Hatch m.fl. 1992.)

En medvetenhet om rörelser är viktigt för uppfattningen av tid och plats 
och utgör på det sättet en grund för människans hälsa (Newman 1981). Ge-
nom att behandla patienten på ett aktiverande sätt främjas tillfrisknandet. 
Det utgör därför en väsentlig del av den heltäckande patientvården, gör 
den grundläggande vården meningsfull och ökar vårdkvaliteten. 

Bild 45.  Hjälp vid nyckelpunkter underlättar rörelsen.
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7.  De naturliga rörelsemönstren

Naturliga mönster i rörelseminnet 

Människan förverkligar sig själv genom rörelse. Hon gör det i naturliga 
rörelsemönster i hög grad omedvetet, såsom hon har lärt sig som barn. 
Det är således rörelsemodeller, som har blivit inlärda under utvecklingen, 
och som är naturliga och medfödda för varje människa. Vi följer dem i var-
dagens göromål, grundläggande rörelser som vändningar (bild 46), upp-
resning från liggande till sittande (bild 47, s. 74), från sittande till stående 
(bilder 51–52, s. 76–77) samt stående och gång. Dessa färdigheter skapar 
grunden för mer krävande motoriska prestationer och färdigheter. 

De naturliga rörelserna och rörelsemönstren ligger djupt i människans 
rörelseminne och träder fram snabbt och omedvetet, intuitivt, när man har 
rätt utgångsställning och man aktiveras på rätt ställe (Shumway-Cook & 
Woollacott 1995). 

Bild 46. Naturlig vändning.
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Bild 47. Uppresning till sittande från 
liggande på rygg. 

Bild 48. Uppresning till stående från liggande på mage.

A

A

B

B

C

C

A B C

Bild 49.”Kroppsgång”. Patienten förflyttar sig högre upp i sängen genom att turvis ta sats 
med benen och samtidigt rotera överkroppen.
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A B C

Bild 50. Patienten tar sats med båda benen och skjuter kroppen högre upp. Hon kan 
reducera den friktion, som uppstår under skuldrorna genom att hålla i en sängdävert.

A

B

C

D

E

Care Thermometer –
mobilitetsklassificering

= självständig

= partiellt hjälpbehov

= partiellt hjälpbehov

= fullständigt hjälpbehov

= sängliggande patient
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En tredimensionell rörelse är lättare än en tvådimensionell

En rörelse kan vara två- eller tredimensionell. I en tvådimensionell uppres-
ning till stående sker rörelsen i riktning framåt och bakåt (bild 51), medan 
rörelsen i en tredimensionell uppresning sker genom att samtidigt rotera 
kroppen (bild 52). Den tvådimensionella rörelsen kräver mer muskelstyr-
ka än den tredimensionella. När människan åldras rör hon sig mindre, mo-
toriken utarmas, och då är det lätt hänt att den tredimensionella rörelsen 
utelämnas. 

Patienter lyfts och hjälps i regel tvådimensionellt, med rörelser framåt 
och bakåt. En rotering av kroppen underlättar genomförandet av rörelsen 
och gör den säkrare. I olika skeden av rörelsen kan kroppen lätt återgå till 
sin tidigare ställning. Rotationen reducerar även den stelhet, som uppkom-
mer av att patienten inte rör på sig så mycket och ligger mycket på rygg. 

Bild 51. Tvådimensionell uppresning från sittande till stående.

Bild 52. Tredimensionell uppresning från sittande till stående.
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Rörelsemönstren är individuella

För att på bästa möjliga sätt kunna handleda sin patient måste vårdaren 
vara medveten om hennes naturliga rörelsesätt. De naturliga rörelsemönst-
ren är individuella. Det finns inte bara ett rätt rörelsemönster, utan olika al-
ternativ.  Om till exempel en äldre person har rört sig på ett visst sätt under 
hela sitt liv, är det lättast att hjälpa personen på det sätt som han eller hon 
är van vid.  Detta är särskilt viktigt när det gäller minnessjuka patienter, som 
har svårt att lära sig nya rörelsemönster. 

Rörelserna regleras som större helheter, inte enskilda rörelser, och där-
för kräver aktivering och handledning av patienten funktionella helheter. 
En omfattande helhetsrörelse delas in i ändamålsenliga delar för att ga-
rantera säkerheten och samtidigt beakta patientens ork.  Då kan behov att 
byta grepp uppstå under förflyttningen.
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8.  Rörelsernas biomekanik 

Biomekanik är studien av de krafter som uppstår och verkar i krop-
pen, samt deras effekt på olika kroppsdelar. Att behärska de biome-
kaniska grundbegreppen hjälper en till att förstå principerna för 
belastning, samt underlättar förståelsen av hjälpmedlens verksam-
hetsprinciper. I rörelseorganen balanseras de yttre belastande kraf-
terna med hjälp av de inre krafterna, dvs. muskler. 

Biomekaniska begrepp

Kroppens tyngdpunkt

Vid rörelser och hjälp av rörelser är det viktigt att vara medveten om krop-
pens tyngdpunkt i olika ställningar. Med små förflyttningar av tyngdpunk-
ten och ändringar av utgångsställning kan människans grundläggande 

rörelse underlättas väsentligt. 
Kroppens tyngdpunkt (= masscentrum) är det ställe eller den punkt i 

kroppen, där man föreställer sig att hela kroppsvikten koncentreras. Det är 
dock svårt att fastställa den noggrant eftersom tyngdpunktens plats varierar 
i olika ställningar och på grund av individuella skillnader i kroppsbyggnad. 
Tyngdpunkten för en person som står i anatomisk grundställning (bild 53) 
ligger ungefär i navelhöjd, framför L3-kotan. I vissa ställningar, till exempel vid 
böjning framåt, kan kroppens tyngdpunkt även ligga utanför själva kroppen. 

Tyngdpunktens placering ändras när personen bär på en börda. Då 
fastställs tyngdpunkten genom att beakta kroppens och bördans gemen-
samma tyngdpunkt. Vid patientförflyttning innebär detta vårdarens och pa-
tientens gemensamma tyngdpunkt. Även i detta fall ska den kombinerade 
tyngdpunkten för kroppen och bördan hållas på stödytan för att balansen 

ska behållas. (Kauranen & Nurkka 2010.) 

Kroppens stödyta

Stabiliteten i en människas ställning, samt upprätthållandet av balansen 
i vissa ställningar eller under rörelser, påverkas i hög grad av stödytans 
storlek och tyngdpunktens plats i relation till stödytan. Stödytan utgörs av 
ett område som blir under de delar av kroppen, som vidrör underlaget och 
deras kontaktpunkter (Sandström & Ahonen 2011). 

När en människa står på golvet är stödytan under och mellan fotsulorna. 
Balansen kan förbättras genom att öka stödytan, till exempel med hjälp av 
att ändra på fötternas ställning eller använda ett hjälpmedel som en prome-

nadkäpp (Bild 54).
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Kroppens balans

För att behålla balansen är det väsentligt att människan kan hantera tyngd-
punkten i sin kropp i relation till stödytan. Om tyngdpunkten hamnar utan-
för stödytan, krävs större ansträngningar och muskelstyrka för att behålla 
balansen. Kroppens balans kan förbättras genom att sänka tyngdpunkten 

nedåt genom att, till exempel, böja knäna. 
Förutom tyngdpunktens plats påverkas balansen också av stödytan. En 

människa kan hålla balansen så länge som verkningslinjen genom tyngd-
punkten skär stödytan, medan hon faller om den lodlinje, som går via 
tyngdpunkten inte träffar stödytan. (Kauranen & Nurkka 2010, Sandström 
& Ahonen 2011.) 

Detta förhållande kan utnyttjas när man hjälper patienter att röra sig. 
När kroppens tyngdpunkt flyttas till kanten av stödytan eller utanför den, 
blir det lättare att röra kroppen och att hjälpa. Till exempel blir det lättare 
att stiga upp från en stol när man böjer överkroppen framåt och samtidigt 
böjer benen under stolens framkant för att ta sats. Då minskar stödytan 
och tyngdpunkten förflyttas till stödpunktens kant. För att då upprätthålla 
balansen är det bra att ge handstöd åt patienten. 

Krafter som påverkar kroppen

Såväl inre som yttre krafter påverkar kroppsdelarnas rörelser. De inre kraf-
terna utgörs av muskelstyrka och krafter mellan olika leder. De yttre kraf-
terna som påverkar rörelserna i kroppens delar är tyngdkraft, stödkraft, 
friktionskraft, motstånd (vatten- eller luftmotstånd) och flytkraft. För att 

Bild 53. Kroppens tyngdpunkt i anatomisk 
grundställning och vid böjning framåt.

Bild 54. Stödytan och ökning av den vid 
gångställning och med käpp.
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åstadkomma rörelse behövs alltid yttre krafter, som tyngdkraft och stöd-

kraft. (Kauranen & Nurkka 2010.) 
Tyngdkraften eller gravitationen verkar överallt i universum. Det är en 

kraft som verkar mellan kroppar. På jorden verkar jordens dragningskraft, 
som kallas tyngdkraft. När du till exempel ställer dig på vågen, mäter du 
den mängd av jordens dragningskraft som påverkar dig. Tyngdkraften är 
proportionell till kroppens massa och verkar alltid lodrätt nedåt. Enheten 
för tyngdkraft är newton (N) = kg m/s. (Kauranen & Nurkka 2010.) 

Stödkraften är den beröringskraft som är vinkelrät mot kontaktytan. 
Till exempel påverkas en människa, som står på golvet, av golvets stödkraft. 
Den är lika stor som tyngdkraften och upphäver den tyngdkraftens verkan 
så att människan därför inte ”faller” genom golvet. Stödkraftens storlek kan 
dock i olika situationer vara mindre eller större än den tyngdkraft som på-
verkar personen.  Den beror, på den kraft med vilken personen ”trycker” sig 
själv mot underlaget, kontaktytan. När man tar sats, påverkas stödkraftens 
storlek förutom av tyngdkraften även av den kraft som man riktar mot un-
derlaget med hjälp av sina muskler. På ett lutande plan är stödkraften alltid 
mindre än tyngdkraften (Kauranen & Nurkka 2010.) 

När en patient flyttas från sängen till en duschvagn, förorsakar flyttpla-
nets lutning att tyngdkraften hjälper till vid förflyttningen. Stödkraften över-
går till underlaget via kroppens benkonstruktion. Av den här anledningen 
är det viktigt att förflytta kroppens massa, dvs. vikt, till benstommen:
–   När människan sitter, överförs stödkraften till underlaget via de ben i 

höften, som människan sitter på. 
–   När människan ligger på mage och stöder sig med händerna, överförs 

stödkraften via underarmarna, de nedre extremiteterna och höftens 
benstommen. 

–  När människan står, överförs stödkraften till golvet via benstommen i 
de nedre extremiteterna. 
Friktionskraften är en kraft som verkar i kontaktytan mellan två krop-

par och som motverkar kropparnas rörelse i relation till varandra. Frik-
tionskraftens riktning följer alltid kontaktytan och dess storlek påverkas 
av egenskaperna i ytorna, samt hur kraftigt ytorna trycks mot varandra. 
Ytornas glidegenskaper beskrivs med hjälp av en friktionskoefficient. Ju 
större friktionskoefficienten är, desto större är den friktionskraft som verkar 
mellan kropparna. Friktionskraftens storlek är också proportionell till stor-
leken av ytans stödkraft. (Kauranen & Nurkka 2010.) 

När människan står stilla rör sig inte fotsulorna mot underlaget. Då kall-
las friktionskraften mellan fotsulorna och underlaget statisk friktion. Den 
statiska friktionen hindrar en kropp från att glida på en yta. När en kropp 
börjar röra på sig ökar till en början den statiska friktionen tills den uppnår 
sitt maximum (=startfriktion, dvs. fullt utvecklad statisk friktion).

Den dynamiska friktionen motverkar rörelsen i en kropp som rör sig. 
Den kan delas in i glid- och rullfriktion, där glidfriktionen är större än 
rullfriktionen. Därför är det lättare att flytta ett föremål på hjul än att dra det 
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Bild 55. Människan påverkas av jordens dragningskraft (G) nedåt och en 
lika stor stödkraft (N) uppåt.

längs ett underlag. Eftersom den statiska friktionen i en kropp är i allmän-
het större än den dynamiska friktionen krävs det mer kraft för att sätta en 
kropp i rörelse än att upprätthålla rörelsen. Friktionskraftens storlek kan 
bäst påverkas genom val av material, till exempel genom att använda hala 
material när patienter förflyttas horisontellt.

Inom biomekaniken bedöms belastningen genom modellering. Rörel-
seorganens funktioner är dock mycket komplicerade, och experimentella 
undersökningar förutsätter förenklingar och antaganden. Man känner 
inte exakt till hur olika kroppsdelar samverkar och samordnas för att ge 
upphov till den önskade rörelsen. Matematiska modeller ger dock nyttig 
information om de krafter som riktas mot kroppen och underlättar be-
dömningen av belastningen på vävnaderna. 

Dragningskrafter behövs vid horisontell förflyttning. Patienten väger 70 
kg och ligger på ett glidande material. Hjälparen flyttar patienten i sidled 
med hjälp av ett draglakan. Dragriktningen inverkar på den kraft som hjäl-
paren behöver använda. Om man drar rakt mot höften, är kraftbehovet 70 
x 9,81 N = 686,7 N. Det behövs alltså en kraftproduktion på minst 700 N. Om 
man drar lite uppåt, ökar kraftbehovet till 1 400 newton.

>   Biomekanisk modell för bedömning av belastningen på 

ryggens diskar s. 16.
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Hjälpprinciper

Val av hjälpmetod och hjälpmedel

•  Läs patientens vårdjournal. 

•  Bedöm patientens aktuella tillstånd och resurser.

•  Ta reda på det naturliga förflyttningssättet för patienten: 

– Ges hjälpen manuellt eller med en lyft? Lyft inte manuellt patienter 

som inte kan stödja på fötterna. Gör ett hjälpmedel förflyttningen 

lättare? 

– Bedöm din styrka och dina färdigheter i relation till förflyttningens 

svårighetsgrad och bedöm om du behöver hjälp. 

Förbered dig för förflyttning 

•  Planera stegen i förflyttningen från början till slut. 

•  Ordna upp omgivningen så att den är säker. Avlägsna hinder och ställ 

införflyttningsplanen så att de är så nära varandra som möjligt. 

•  Sök fram nödvändiga hjälpmedel och placera ut dem.

•  Ge patienten ett stöd, som hon kan använda. Att ta stöd skapar trygghet 

för patienten och minskar vårdarens belastning. 

•  När ni är två vårdare ska ni sinsemellan komma överens om hur ni ska 

göra. Ni samordnar era rörelser med hjälp av tydliga kommandon. 

Att hitta rätt hjälpmetod kan kräva upprepad undersökning vid 
olika hjälpsituationer. Konsultera vid behov en fysioterapeut. An-
teckna det bästa förflyttningssättet i vårdjournalen och illustrera 
gärna med hjälp av en bild. 
 Avsikten är att alla vårdare hjälper patienterna på samma sätt, 
eftersom det gör det lättare för patienten att använda sina egna 
resurser. Detta är särskilt viktigt för åldringar med minnessjukdo-
mar, vars förmåga att ändra sina rörelsemönster är begränsad. 
 Det finns en mängd olika hjälpmetoder. Man bör beakta hur de 
fungerar i praktiken och hur svåra de är att lära sig. Hjälpmetoder, 
som är svåra att lära sig, ska undvikas. 

82
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Utför förflyttningen medvetet 

•  Berätta för patienten vad hon ska göra och hur du kommer att 

hjälpa till. 

•  Säkerställ rätt utgångsställning för patienten. 

•  Handled och aktivera patienten stegvis enligt naturliga 

rörelsemönster. 

•  Ge patienten tid att aktivera sina muskler. Vänta på att patienten 

inleder rörelsen. 

•  Om patienten inte kan utföra rörelsen med hjälp av muntlig 

handledning, ska du bidra med beröring och rörelse. Hjälp 

patienten precis så mycket som behövs. 

•  Rulla, låt glida eller bänd i stället för att lyfta. När du låter 

patienten glida ska du reducera friktionen mellan patienten och 

underlaget med ett material som främjar glidning. 

•  Utnyttja tyngdkraften och människans kroppsbyggnad. 

Patientens vikt förflyttas uppifrån nedåt på benstommen; så att 

inte musklerna måste bära vikten. 

Säkerställ din egen ställning och ditt grepp 

•  Arbeta i en bra ställning vid patientens sida och rör dig i takt 

med patientens rörelser. Utnyttja tyngdöverföringen och 

rörelseenergin. 

•  Använd hela din kropp och undvik att sträcka dig och böja dig 

framåt. Arbeta med rak rygg, böj knäna och håll din vikt på 

fötterna. 

•  Alstra kraft med de starka musklerna i nedre extremiteterna, inte 

med musklerna i axlarna eller de övre extremiteterna. 

•  Undvik att ta tag i patientens armhålor och kläder, utan styr i 

stället rörelsen med mjuka, stora grepp vid patientens höft eller 

rygg, eller där rörelsen verkar fastna. 

•  Var så nära patienten som möjligt, utan att hindra patientens 

rörelser. 

•  Försök uppnå en jämn och harmonisk rörelse, som är behaglig 

både för patienten och dig själv. 

83
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Vårdarens arbetsställningar 

En bra arbetsställning utgår från god kroppshantering. Vårdaren ska föl-
ja de biomekaniska principerna och hålla ryggen så rak som möjligt 
ovanför fötterna. Då hålls vikten ovanför stödytan, dvs. på fötterna. Und-
vik rotation av din rygg, särskilt när du bär upp patientens vikt. 

I allmänhet är det bra om vårdaren är så nära patienten som möjligt, 
dock utan att hindra patientens rörelser. Vårdarens och patientens 
tyngdpunkter borde vara nära varandra. Då behövs mindre kraft. När-
heten ökar även patientens trygghet, liksom även det stöd som patienten 
själv har. 

Rätt arbetshöjd kan uppnås genom att böja knäna. Kraften produceras 
av de stora musklerna i de nedre extremiteterna med hjälp av sats 
från golvet. Kraften strömmar via kroppen och armarna till patienten. 
Försök undvika att alstra kraft med armarna och skuldrorna, och kontrol-
lera särskilt att skuldrorna hålls nere och är avslappnade. Ett alternativt 
sätt att alstra kraft är att använda den egna kroppen som en motkraft. 
Vårdaren kan minska den statiska belastningen på ryggen genom att låta 
den fria handen stöd mot ett armstöd eller säng. Knäet kan stödas mot 
sängkanten. Det är bra att undvika att böja sig framåt genom att i stället gå 
ner på huk; längre arbetsmoment på golvnivå kan underlättas genom att 
använda en låg pall. 

Tidigare utfördes lyft i grenställning, med böjda höfter och knän. Idag är 
gångställningen den huvudsakliga arbetsställningen. Den ger bättre ba-
lans och en möjlighet att följa med i rörelsen. Det är lätt att flytta sig framåt 
och bakåt och ändå behålla balansen. Vårdaren följer patientens rörelser 
och aktiverar och stödjer patienten, handlar tillsammans med patienten 
eller låter patienten behärskat glida.



85

Patientförflyttning i olika 
situationer 

III

Om du verkligen är medveten om vad du gör, 

är allting du gör rätt.
Feldenkrais 1981.
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9.  Förflyttning i och ur säng 

Bild 57. Vårdaren aktiverar patientens förflyttning högre upp i sängen, 
dvs. ”kroppsgång”, genom att stödja benet på knäet och stödja patientens 
kroppsrotering vid bröstkorgen eller höften. Det är bra att reducera 
friktionen vid övre ryggen med ett halt material.

B C

Patienten uppmuntras att delta i förflyttningen i alla hjälpsituatio-
ner. Det är dock möjligt att patientens krafter är rätt dåliga vid just 
sängförflyttning. Vårdaren ska välja en hjälpmetod, där patienten 
ändå kan använda sina återstående resurser. Arbetet underlättas av 
att friktionen mellan patienten och underlaget reduceras.

>  Mobilitetsklassificering: Care Thermometer, s. 67.

Högre upp i sängen
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Bild 56. Patienten tar sats med fötterna och drar med ena handen i 
sänggaveln, när vårdaren stödjer fötterna och aktiverar dem till att ta 
sats genom att trycka i underbenets riktning. Det är bra om patienten 
lyfter upp huvudet från kudden.

B C
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Bild 60.
a) Två vårdare hjälper med att reducera 
friktion och öka glidning, när patienten inte 
orkar hjälpa till med armarna.

C

Bild 58. 
a) När patienten endast orkar lyfta sig lite 
med hjälp av händerna, för vårdaren sina 
händer under patientens kudde och skuldror. 

b) När patienten tar sats med fötterna, 
låter vårdaren sina underarmar glida längs 
madrassen och reducerar den friktion som 
uppstår samt för över tyngden på sin bakre fot.

C D

D

b) En kudde är ett bra hjälpmedel vid glidning. 
Tips: För in händerna under patienten genom 
att trycka handen mot madrassen med 
handflatans sida före, så att fingrarna inte 
vidrör patientens känsliga hud. 

Högre upp i sängen
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Bild 59. När patientens ben är rätt kraftlösa, 
stödjer vårdaren böjningen av benen med hjälp 
av en förflyttningsskiva eller ett sängskydd. 
a) Vårdarna hjälper genom att ta tag i 
sängskyddet nära patientens höft, medan med 
den andra handen tar tag i sängskyddets övre 
kant, eller i kudden om en förflyttningsskiva 
används. Patienten uppmuntras att ta sats med 
fötterna enligt sina krafter. 

D

b) Vårdarna låter patienten glida högre 
upp i sängen genom tyngdöverföring. 

Bilderna 58–60.
Viktigt: Vårdarna står i gångställning 
med ryggen i färdriktningen vid sidan av 
patientens huvud. Sängen måste dras lite 
bort från väggen, innan man börjar hjälpa 
patienten. Vårdaren alstrar kraft med det 
böjda främre benet, flyttar tyngden till 
det bakre benet och lutar samtidigt bakåt. 
Kroppen får inte roteras under detta moment. 
 

När patienten inte kan böja knäna och när 
benen är tunga, kan benens glidning under-
lättas genom att ett friktionsreducerande 
föremål, som en engångsskiva i plast eller en 
liten glidmadrass, placeras under dem. Då 
använder vårdarna samma glidsätt som på 
bild 59, men tar bara tag i draglakanets eller 
sängskyddets övre kant. Om patienten orkar, 
lyfter hon upp huvudet. 

E
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Hjälp vid vändning

Bild 61. Självständig vändning stöds av att patienten handleds att ta tag i 
sängkanten. Vid behov hjälper vårdaren vid vändningen genom att skjuta 
på patientens skuldror och höfter. Ofta måste man hjälpa patienten med 
placeringen av både skuldror och höft för att hitta en bra sidoställning. 
Här är glidvanten ett bra hjälpmedel.

B C D

Bild 62. Vårdaren hjälper patienten att vända sig med hjälp av ett 
draglakan. Vårdaren står i gångställning, flyttar tyngden till det bakre 
benet, lutar sig bakåt och drar samtidigt draglakanet mot sig själv. 
Viktigt: Vårdarens skuldror hålls nere och armarna böjs inte. 

C D
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D E

Bild 63. Vårdaren aktiverar patienten i att vända 
sig på sida stegvis, först vid höften och sedan 
överkroppen. 
a) Vårdaren för patientens böjda knän bort från sig 
själv, så att patientens höft vänds något och det är 
möjligt att föra in handen under patientens höft. 
Viktigt: vårdaren stöder sig med sin underarm. 
Vårdaren ber patienten flytta på höften drar 
samtidigt sin hand mot sig.

b) När höften och benen är på sängkanten, 
låter vårdaren patientens överkropp 
glida mot kanten genom att med den 
ena handen reducera friktionen under 
skuldrorna och med den andra handen 
greppa axeln med ett brett grepp. Här är 
glidvanten ett bra hjälpmedel. 
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D E

Hjälp vid vändning

Bild 64. Två vårdare vänder stegvis en stor 
patient med betydande hjälpbehov. 
Vid behov används ett glidmaterial som hjälp. 
Först flyttas patienten till sängkanten med hjälp 
av ett draglakan och sedan vänds patienten. 
a) Vårdarna spänner draglakanet genom att ta 
tag i patientens höft och skuldra och lutar 
sig bakåt, varvid lakanet spänns och friktionen 
under patienten minskar. 

b) Den ena vårdaren fortsätter dra och 
flyttar vikten på det bakre benet. Den andra 
vårdaren lossar samtidigt spänngreppet, och 
patienten flyttas till kanten. Vårdaren tar tag 
i draglakanet och vänder patienten mot sig 
själv. Vändningen kan även styras manuellt, 
som i bild 61. 
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Förflyttning till duschvagn eller annan säng 

Bild 65. Vid förflyttning av en patient i horisontellt läge, till exempel från säng till 
duschvagn, används en lång glidmatta eller ett rullbräde som hjälp.
a) Den ena vårdaren vänder patienten på sida med hjälp av ett draglakan eller 
sängskydd, och den andra vårdaren för glidmatta så långt in under patienten som 
möjligt. 

b) Duschvagnen ställs bredvid sängen och man 
kontrollerar att patienten har båda benen på 
glidmattan. Den ena vårdaren drar i draglakanet 
och utnyttjar sin vikt genom att luta bakåt, 
medan den andra vårdaren skjuter på patienten 
vid skuldrorna och höften. Patienten glider ner på 
duschvagnen utan att behöva lyftas. 

c) När patienten är på duschvagnen, vänds 
patienten på nytt på sida, för att man lätt ska 
kunna rulla bort glidmattan.

E D



94

10.  Från liggande till sittande och     
 från sittande till liggande

När muskelstyrkan avtar och det blir allt svårare att sitta upp, ut-
vecklar människan nya sätt att resa sig med hjälp av olika hjälpme-
del, innan hon behöver en annan persons hjälp för att sätta sig upp.   
 Med de patienter, som behöver mycket hjälp, är det ändamåls-
enligt att dra nytta av elektrisk reglering av sänghöjden. Det är bra 
om en stel patient först handleds att vända sig på sidan innan man 
hjälper upp henne i sittande ställning. På så sätt kan man undvika 
vissa nackdelar, som stelheten förorsakar. 

Bild 67. Från liggande till sittande via vändning 
till sidan. 
a) Patienten vänder sig först på sida.

A B

b) I sidoläge använder patienten armarna för 
att lyfta överkroppen.
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c) Samtidigt fäller patienten ned fötterna från sängkanten. När patienten 
ligger på sida, men inte själv orkar ta sig upp i sittande ställning, kan 
vårdaren hjälpa henne genom att trycka på höften som i bild 68 (s. 96), 
men patientens huvud ska då vara framåtböjt och överkroppen ska roteras 
framåt -uppåt till sittande ställning.

Bild 66. Ett uppresningsstöd gör det lättare för patienten att förflytta sig 
till rullstol.

B C
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Bild 70. Patienten sätter sig på sängkanten och stöder sig på sina armbågar. 
Vårdaren handleder patienten att lyfta ena benet åt gången tillbaka upp i 
sängen och hjälper till vid behov. Om benen är mycket tunga, är det bra att 
använda en förflyttningsskiva som hjälp.

B C D

Från liggande till sittande och från sittande till liggande

C D

Bild 68. Vårdaren hjälper patienten från liggande till sittande. När patienten 
ligger på sidan, styr vårdaren patientens fötter över kanten och hjälper till 
vid höften och bakom skuldrorna. Det är viktigt att patientens huvud är lätt 
framåtböjt och hon, om hon orkar, med sin arm kan hjälpa till att sätta sig 
upp.
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Bild 69. Vid uppresning till sittande 
kan patienten ta tag i sängräcket, ett 
uppresningsstöd eller en Flexigrip-
handstege.

Från liggande till sittande och från sittande till liggande



98

11.  Uppresning till stående
 

A B

Många patienter är rädda när de ska flyttas och klänger sig fast. De 
ska därför beredas möjlighet att ta tag i ett stöd, som en gångställ-
ning, en stadig stolskarm eller ett gångbälte, som vårdaren har på 
sig. Före uppresningen kontrolleras utgångsställningen. Patienten 
sitter nära sängkanten, och fotbladen är på golvet nära sängkanten 
för att kroppsvikten lätt ska flyttas på fötterna, när patienten lutar 
sig framåt. 

Bild 71. Att hjälpa till framifrån vid uppresning till stående är en 
fungerande lösning för patienter som måste ”lockas” till stående ställning. 
Sådana patienter är, till exempel, minnessjuka, som sedan går rätt bra när 
de väl har kommit upp i stående.



99

Bild 73. Det blir lättare för patienten att resa sig upp i stående när han eller 
hon får stöd, t.ex. av en rollator. Patienten sitter nära sängkanten med 
låren nedåt. Uppresningen underlättas av att stödet är placerat så långt 
bort, att patienten måste sträcka sig efter det. Då förflyttas patientens 
tyngdpunkt ovanpå fötterna med liten ansträngning framåt, så att den är 
ovanpå fötterna.

Bild 72. En stadig stol med ryggkarm kan också användas som stöd, 
när man hjälper patienten upp i stående. Vårdaren kontrollerar god 
utgångsställning och placerar stolen tillräckligt långt bort, samt 
aktiverar patienten genom att vidröra lårets ovansida eller genom att 
trycka lätt på knäet.

B

B
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Uppresning till stående

Bild 74. 
a) Patienten tar tag i stödstången och vårdaren 
aktiverar patienten på knäet och bakom höften. 

B C

b) De vänder sig lugnt tillsammans. 

B C

Bild 75.
a) När patienten behöver mera stöd, hjälper 
vårdaren från sidan genom att ta tag i 
patientens höft och under skulderbladet.
Ge gärna patienten möjlighet att ta stöd av stol 
eller rollator. 

b) När patienten står i bra ställning, byter 
vårdaren grepp så att det blir spegelvänt och 
styr patienten att sätta sig och håller sig på 
nytt på patientens sida, så att det går att luta 
överkroppen framåt.
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Bild 76. Låg förflyttning från sittande till sittande. Patienten sträcker sig 
efter rullstolens bortre armstöd och drar sig till stolen. Vid behov stödjer 
patienten på vårdaren.

B

c) Patienten sätter sig.
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Uppresning till stående

Bild 78. Patienten kan själv flytta sig från sängen till rullstolen med hjälp 
av en glidskiva ifall patienten har styrka i armarna; det är fallet med 
många paraplegiska patienter och amputationspatienter.

D

Bild 77. 
a) Två vårdare hjälper patienten att 
förflytta sig från säng till rullstol 
och använder ett gångbälte eller en 
förflyttningsskiva som hjälp. 

C

b) Vårdarna står på båda sidorna om 
patienten och tar tag i bältets handtag. De 
aktiverar patientens lårmuskler genom 
beröring innan de ber patienten resa sig upp. 
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c) Uppresningen till stående går lugnt och 
följer patientens egna rörelser. Vårdarna 
vänder sig lugnt mot rullstolen.

d) Patienten lutar sig kroppen framåt när hon 
sätter sig i stolen. Rullstolen är placerad så 
att vårdarens fot utan problem ryms mellan 
stolen och sängen.
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Bild 79. 
a) Patienten och vårdaren sitter bredvid varandra på 
sängen, med patientens kraftlösa ben på vårdarens ben. 
De gungar fram och tillbaka tillsammans. 

C

b) När tyngden är framme, vänder 
sig vårdaren mot patienten och 

om en lyft inte används.)D(            

Bild 80. En dubbelamputerad patient förflyttar sig själv till rullstolen 
baklänges. En glidskiva underlättar förflyttningen. Dessutom kan ett halt 
material användas och en Flexigrip-handstege är till hjälp vid förflyttning 
tillbaka.

Uppresning till stående

D
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c) skjuter patienten mot stolen. Hjälpmedlet är en 
glidskiva. Metoden lämpar sig för patienter med ensidig 
förlamning, amputationspatienter och MS-patienter.

Bild 81. Patienten kan själv dra med ena handen och skjuta på med 
andra handen från rullstolens kant. Vårdaren hjälper patienten att 
förflytta sig med hjälp av en MoveMaster. Glidningen går bättre om en 
glidskiva används. Om patienten inte kan hjälpa till med armarna eller 
har svårt att kontrollera överkroppen, behövs en vårdare till för att 
stödja patientens balans och kontrollera förflyttningen framifrån.

D
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Bild 82. Patienten rullar sig från sittande till rullstol. Patienten lutar sig 
först på underarmarna och rullar sedan runt för att komma i rullstolen. 
Det är bra om en vårdare säkerställer att patienten träffar rätt. Metoden 
lämpar sig för yngre patienter som inte kan stödja på benen, men som kan 
kontrollera sin överkropp och sina armar och sina händer; det är fallet för 
många utvecklingsstörda. 

Uppresning till stående

D
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12.  Korrigering av sittställning 

Bild 85. Vårdaren för patienten till en plats, till exempel en sänggavel, 
där patienten får ett bra stöd för att stiga upp. Att luta rullstolen 
framåt gör det lättare att sätta sig tillräckligt långt bak, om patientens 
ben är korta eller stela. 

C

När människan sitter en längre tid i en och samma ställning, är 
det lätt hänt att sittställningen blir obekväm. Man kan korrigera 
ställning i en stol genom att böja knäna och placera fötterna under 
stolens framkant, samtidigt som man lutar sig framåt och skjuter 
höften bakåt med fötterna. På så sätt kan man igen sitta bekvämt 
på sittbensknölarna. 
 Ett alternativt sätt är ”rumpgång” bakåt. Det här sättet att ändra 
sittande ställning lämpar sig också för många patienter och är bra 
att utnyttja, för det är tungt för en vårdare att lyfta upp en sittande 
patient i en stol. 
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Bild 86. Två vårdare hjälper en stor 
patient vid ”rumpgång”.

Bild 84. Vårdaren hjälper till vid ”rumpgång” 
genom att be patienten luta sig åt sidan för 
att minska friktionen under ena skinkan 
och skjuter sedan patientens lår bakåt med 
knäet. Vårdaren gör trycket mjukare med 
handen. Sedan samma manöver med andra 
sidan. 

Bild 83. Vårdaren handleder patienten 
muntligt så att hon kan korrigera sin 
sittställning med hjälp av ”rumpgång”. 

BB

C

CC

D
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13.  Förflyttning till och från toalett 

Bild 87. Ett stödräcke kan i vissa fall vara en 
bra lösning. 

A B

Att hjälpa patienten på toaletten är en av de mest belastande upp-
gifterna, särskilt när det gäller patienter som behöver mycket hjälp. 
Toaletterna är ofta trånga och lämpar sig sällan för alla patienter 
som behöver hjälp, eftersom utrymmesbehovet beror både på pa-
tientens funktionsförmåga, hjälpmetoden och färdigheterna för 
förflyttning. Hjälpsituationerna ska därför planeras på förhand.

 

Bild 88. Patienten förflyttar sig självständigt 
under handledning av vårdaren, när det finns 
stadiga stödräcken på toaletten. 

A B
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Bild 90. En uppresningslyft gör toalettbesöket tryggt även 
när bara en vårdare hjälper patienten. 

C D

Bild 89. En vårdare hjälper patienten att stiga upp framifrån och 
en annan hjälper till bakifrån med att klä av byxor och blöjor. 

C
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14.  Stöd vid gång  

A B B

Bild 91. Vårdaren går nära patienten, lite 
bakom och stödjer vid rotation av höften och 
överföring av tyngden på stödbenet. Vårdarens 
andra arm stödjer patientens hand. 

Bild 92. Patienten går med rollator eller 
gångstöd och vårdaren stödjer patientens 
gång bakifrån genom att hjälpa 
tyngdöverföringen och höftens rotation.

En förutsättning för gång är att människan kan kontrollera sin 
tyngd med en fot medan den andra foten tar ett steg. När krafterna 
sinar är det lätt hänt att balansen rubbas och människan blir rädd 
för att falla. Då behövs det en annan människa eller ett hjälpmedel 
för att stödja gången. 
 Det finns många olika hjälpmetoder; vårdaren kan hjälpa från 
sidan, bakifrån eller framifrån. Vilken metod som är bäst beror på 
patientens sjukdom, så det lönar sig att prova olika metoder.
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15.  Hjälp vid att stiga upp från golvet

Bild 93. 
a) Vårdaren tar ett stadigt 
grepp om patientens händer 
och ber henne lyfta hakan 
mot bröstet. 

b) Vårdaren hjälper upp 
patienten i sittande ställning, 
ber henne kröka benen och 
säkerställer med hjälp av 
ett halkskydd att benen inte 
börjar glida. Vårdaren går 
bakåt och patienten rullar 
samtidigt upp sin överkropp 
ovanpå benen.

c) Patienten tar sats och stiger 
upp eller sätter sig på en stol, 
som har placerats bredvid henne. 

Fall är vanliga på vårdinrättningar för äldre. Ofta blir vårdaren oro-
lig, när någon har fallit. Det är dock inte alltid bråttom att få upp 
patienten, utan patienten lugnas till exempel genom att ge honom 
eller henne en kudde. Vårdaren undersöker om patienten har fått 
något benbrott och planerar hur man ska lyfta upp patienten på ett 
säkert sätt. 
 En patient som fallit lyfts upp med hjälp av en personlyft. Om 
det inte finns någon lyft eller om patienten kan röra på sig, kan hon 
handledas upp stegvis eller hjälpas upp genom att dra i händerna.
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Bild 94.
a) Vårdaren handleder patienten att vända sig från att ligga på rygg till 
att ligga på mage och stödja sig på armbågarna. Patienten för armen 
i kors över bröstet och följer sin hand med blicken över axeln, varvid 
kroppen rullar över på mage. Patienten kan också böja det högra 
benet och ta sats med det, varvid höften vänds. 

Hjälp vid att stiga upp från golvet

d) Från sittande vänder och sträcker 
sig patienten och svänger sig i 
krypställning. 

e) Vårdaren för en stol nära patienten, som 
stödjer sig på stolen och samtidigt kröker det 
ena knäet och står i högt knästående. 
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b) och c) Patienten skjuter upp överkroppen med den ena handen, vänder 
samtidigt på höften och kommer upp i sittande ställning. Vid behov 
hjälper vårdaren patienten att vända på kroppen vid höften. 

f) Patienten flyttar i krypställning vikten till det ben som är uppe och 
skjuter upp överkroppen med armarna. Nu är det bra att ha en annan stol 
bredvid, som patienten kan handledas att sätta sig på.
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16.  Hjälp åt specialgrupper 

Patientgrupper, som ofta upplevs problematiska att hjälpa är stro-
kepatienter, patienter med höftledsbrott och patienter med min-
nessvårigheter. Vid utbildningen av vårdare borde man utöver de 
allmänna principerna särskilt öva hur man ska hjälpa dessa pa-
tientgrupper. 

Strokepatienter 

Cirkulationsstörningar i hjärnan beror på blodproppar i hjärnartären 
(hjärninfarkter) och på blödningar i hjärnan (en femtedel av störning-
arna). Skadans läge och omfattning är avgörande för dess svårighetsgrad 
och de symptom den ger upphov till. Ofta uppstår en partiell och ibland 
en fullständig ensidig förlamning (hemiplegi). 

Förändrat muskeltonus försvårar rörelserna. Till en början är de för-
lamade extremiteterna slappa, men kan bli stela, dvs. spastiska, inom de 
första veckorna. I en spastisk muskel är tonus förhöjt och kan ökas ytter-
ligare vid liten stimulans. Alltför stor ansträngning och brådska kan lätt 
öka spasticiteten. Bakom stelheten ligger ändringar i de motoriska nervcel-
lerna, reflexbågarna och ryggmärgens interstitialceller (Sandström & Aho-
nen 2011). De övre extremiteterna tenderar att söka sig till böjd ställning 
medan de nedre söker sig till utsträckt ställning. Huvudet lutar sig mot den 
förlamade sidan och vänder sig mot den friska. 

Balans- och koordinationsstörning är vanliga på grund av skador i 
området kring lilla hjärnan. Känseln kan vara störd, så att patienten inte 
känner beröring eller förnimmelsen är obestämd. Vid rörelse- och posi-
tionssinnesstörningar känner patienten inte sin ställning och rörelsen i sin 
kropp och sina extremiteter, och då blir det svårare att koordinera extremi-
teterna vid gång. Störningar i observationsförmågan försämrar helt eller 
delvis uppfattningen av den förlamade sidan. Vissa patienter har dessutom 
brister i synfältet, vilket försvårar alla funktioner. 
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Symtom som orsakas av cirkulationsstörningar i hjärnan

– Svag eller utebliven funktion i musklerna (hypotoni) 

– Okontrollerad muskelspänning (spasticitet) 

– Brister i känseln (yt- och djupkänseln) 

– Observationsstörningar 

– Störningar i kroppsbilden: 

 - inte medveten om den förlamade sidan (neglect) 

 - skjutsymtom mot den förlamade sidan (pusher) 

– Koordinationsstörningar (ataxi) 

– Koncentrationsstörningar och oro 

– Svårighet att utföra handlingar och viljestyrda rörelser (apraxi) 

– Att fastna i en viss rörelse eller handling 

– Störningar i synsinnet 

– Språkliga störningar (afasi) 

– Smärta i axeln (80 % känner smärta på den förlamade sidan)

I det akuta skedet ska patientrummet ordnas så att patienten får så 
många syn-, hörsel- och känselförnimmelser som möjligt på den förlamade 
sidan. Nattduksbordet och rummets dörr bör vara på den förlamade sidan. 
Dagliga funktioner, som att äta, olika vårdåtgärder samt besök borde ske på 
patientens förlamade sida. 

Det är bra att genast påbörja ställningsvården. Målet är att förebygga 
uppkomsten av felaktiga kroppsställningar, liggsår och spasticitet.
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Bild 95. Vändning till den paretiska sidan. Först 
handleds patienten att förflytta sig till den 
motsatta sängkanten än den där vändningen 
ska ske till. 
a) Vårdaren hjälper till att böja det paretiska 
benet längs madrassens yta, och därefter 
handleder vårdaren patienten att böja det 
andra benet. 

b) När båda knäna är böjda, handleder 
vårdaren patienten att flytta höften 
bort från sig själv, låter patientens ben 
vändas cirka 45 grader mot sig och stödjer 
patientens ben så att det hålls i denna 
ställning med en kudde. 

Principer vid vård av strokepatienter 

–  Betona symmetri, handled patienten i att röra sig så normalt som 

möjligt. 

–  Aktivera den förlamade sidan i alla funktioner. 

–  Handled förflyttning turvis från båda sidorna, inte bara den 

förlamade sidan. 

–  Försök förhindra att den friska sidan används alltför mycket. 

–  Observera vilka ställningar, funktioner eller förhållanden, som ökar 

spasticiteten. 

–  Handla konsekvent med varje enskild patient. 
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c) Vårdaren stödjer patientens paretiska 
skuldra så att den inte glider uppåt, ber 
patienten lyfta huvudet och styr patientens 
roteration av överkroppen åt vänster genom 
att med den andra handen hålla i den högra 
skuldran. 

d) Vårdaren tar bort kudden när patienten 
vänt sig helt på sida. Samtidigt stödjer 
vårdaren den högra skuldran så att den 
hålls på plats och patientens hela vikt inte 
hamnar på den förlamade axeln. (Forsblom 
m.fl. 2001.) 

Till sittande från liggande sidoställning

Uppresning till sittande från liggande sidoställning kan ske via antingen 
den förlamade eller den friska sidan. Vändning från att ligga på rygg till 
liggande i sidoställning kräver handledning så att patienten inte gör det 
enbart med den friska sidan och därmed ökar stelheten på den förlamade 
sidan. 

Om patienten har betydande rörelsehandikapp och behöver bli hjälpt 
till sittande från liggande sidoställning, är det bra att ha två vårdare. Den 
ena styr patientens ben i 90 graders vinkel vid höften och knäna så att 
benen kommer över sängkanten, samt hindrar att benen sjunker ner för 
tidigt. Den andra stödjer patientens skuldror och för den förlamade sidans 
skuldra nedåt för att aktivera den paretiska sidan. Samtidigt skjuter patien-
ten ifrån underlaget med den friska handen. När uppstigningen börjar, lå-
ter man fötterna sjunka ned. Den slutliga sittställningen uppnås genom att 
vårdaren trycker höften nedåt. (Som på bild 68 på sidan 96, men med två 
hjälpare.) 

Patientens felaktiga rörelsemönster och ställningar förstärks om man 
låter patienten dra sig själv uppåt med hjälp av en sängdävert eller genom 
att ta tag i sängkanten. Strokepatienternas sängar borde därför inte vara 
utrustade med sängdävertar. 
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Från säng till stol

Bild 96. När patientens balans fortfarande är 
svag, kan vårdaren sittande hjälpa patienten. 
a) Vårdaren sätter sig bredvid patienten och 
stödjer den förlamade foten med sitt eget ben 
på sidan av låret och med handen på låret.

b) Vårdarens andra hand stödjer patientens 
överkropp och patientens fungerande hand 
stödjer först på rullstolen och sedan på 
rullstolens armstöd, men drar inte i stödet.

Bild 97. Patienten förflyttar sig till rullstolen genom att stödja sig på stolen. 
Vårdaren hjälper den paretiska armen att hållas rak ovanom armbågen 
och aktiverar det paretiska låret.
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c) Vårdaren och patienten förflyttar sig långsamt i sidled med små, 
gungande rörelser fram och tillbaka så att de till slut hamnar i stolen 
bredvid sängen. Det är bra att placera glidskivan mellan sängen och 
stolen för att underlätta förflyttningen. Patienten flyttar sig tillbaka till 
sängen med samma teknik, men nu sitter vårdaren på andra sidan. 

Bild 98. Patienten kan också använda ett bord som hjälp vid 
förflyttning till rullstolen. 
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Stela patienter 

Patienter kan vara stela till följd av olika sjukdomar eller av orörlighet. Kraf-
tig muskeltonus vid stelhet förknippas främst med demenssjukdomar och 
Parkinsons sjukdom. Om tonusstörningen inte har blivit mycket svår kan 

det ofta normaliseras genom smekningar.
Vårdaren uppmuntrar i första hand patienten att själv förflytta sig till 

sittande och vidare till stående ställning, och bara stödjer patienten, om 
detta är möjligt. Vid kraftig ökning av tonus i ryggmusklerna är det svårt att 
få patienten att sitta. Situationen förvärras av att ligga mycket på rygg. Det 
är bra om vårdaren först smeker skuldrorna och armarna och sedan, från 
sidan, styr upp patienten i sittande ställning. Om patienten börjar bli rädd 
i sittande ställning, kan tonus öka och patienten luta sig kraftfullt bakåt. 
Då måste vårdaren koncentrera sig på att minska rädslan med lugnande 

Bild 99. När patientens balans och krafter har blivit bättre, kan hon förflytta sig till 
rullstolen via stående. Vårdaren placerar rullstolen på patientens förlamade sida och 
tar bort armstödet på sängens sida, kontrollerar att patientens fötter ordentligt rör vid 
golvet och är under tyngdpunkten när patienten stiger upp. 
a) Vårdaren styr patienten att själv stöda sin paretiska hand med sin friska hand, att 
sträcka händerna snett över till den friska sidan och att luta sig framåt från höften. 
Med sina knän stödjer vårdaren patientens paretiska ben på båda sidorna om knäet, tar 
tag i patientens kropp nedanom skulderbladet med ena handen och hjälper med andra 
handen till under patientens höft. 
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b) Patienten och vårdaren stiger upp lugnt. 
Vårdaren hjälper bara så mycket som behövs 
och kontrollerar att patientens höft kommer 
tillräckligt långt fram, så att patientens tyngd 
förflyttas på benen. 

c) Patienten och vårdaren svänger sig 
lugnt, lutar kroppen framåt och sätter sig 
ned. 

smekningar och djupa andningsövningar eller med hjälp av ett stöd som, 
patienten själv kan ta tag i. På så sätt får man patienten att sitta i en bra 
ställning. 

Om vårdaren börjar lyfta patienten kan patientens rädsloreaktion och 
överkroppens sträckning aktiveras på nytt. Det här kan förebyggas genom 
att placera stadiga stödkuddar bakom patientens rygg. 

Hos Parkinson-patienter försvåras rörelserna förutom av muskelstelhet 
även av styva rörelser och darrning. Patienterna tenderar att gå framåtböj-
da med korta, släpande steg; särskilt start, stopp och svängningar är svåra 
för dem. Rörelser, gungningar och hurtiga kommandon gör det lättare att 
uppfattas befallningarna. Det är bra om patienten ger sig själv komman-
don med hög röst. Även olika sinnebilder, till exempel att stiga upp för 

trappor eller sparka en boll, underlättar rörelsen. 
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Höftopererade patienter 

Brutna höftben fixeras med hjälp av ”spikning” eller ersätts med av en pro-
tes. Efter operationen är höftens muskelstyrka sänkt. Det är därför viktigt att 
patientens ben hålls i mittställning, när vårdaren hjälper patienten upp ur 

sängen. 
Uppresning till sittande sker från att ligga på rygg via den friska höften. 

Det är bra om sängen är i rätt högt läge och patienten sätter sig på yttersta 
sängkanten. Ett halkskydd på golvet hindrar fötterna från att glida. Efter 
att höftleden spikats får man inte stödja fullt på det opererade benet, utan 
patienten måste reglera tyngden. Förflyttning från säng till stol sker via det 
friska benet. 

En protespatient måste akta sig för att korsa benen (adduktion) och för 
inre och yttre rotation. I början hjälper en kudde mellan benen att komma 
ihåg detta. Med proteser får man i allmänhet sitta på en vanlig stol, men 
man ska undvika en djup sittställning (högst en 90 graders vinkel i höften). 
Benet får inte lyftas över det andra benet. I specialsituationer är det bra 
med noggrannare anvisningar från det sjukhus, som opererat benet.
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17.  Kunskaper och färdigheter som    
 behövs vid patientförflyttning

Att hjälpa en patient med förflyttning är mer krävande än att lyfta 
ett tungt föremål. Personen som man hjälper är en människa, som 
har en egen vilja, begränsad rörelseförmåga och ofta även smär-
tor. Alla människor är olika och deras hjälpbehov är individuella. 
Därför räcker det inte till med detaljerade färdiga anvisningar om 
hur man ska gå till väga, utan man måste förstå principerna för na-
turliga rörelser och känna till den hjälpbehövande personens egen 
rörelseförmåga. Dessutom måste man kunna bedöma riskerna i 
hjälpandet för både sig själv och patienten. 
 Utöver bedömningen av patientens funktionsförmåga måste 
vårdaren observera patientens ställning och rörelse under hela 
hjälpsituationen, samt anpassa sina egna rörelser och mängden 
hjälp till den. Detta kräver att vårdaren kan hantera sin egen kropp 
på ett bra sätt, för vid hjälpen använder vårdaren hela sin kropp. 
Arbetet kräver goda motoriska färdigheter, och det krävs mycket 
övning för att lära sig dessa.   
 Ju mer den nya metoden avviker från den tidigare arbetsmeto-
den, desto mer övning krävs för att vårdaren ska lära sig de nya 
färdigheterna. Övningens syfte är att hitta ett eget, optimalt rörel-
semönster, där principerna för ergonomisk arbetsteknik kan tilläm-
pas. Vid övningen lagras information i rörelse- och positionsminnet 
om hur rörelsen och ställningen känns. Inlärningen av färdighe-
terna påverkas särskilt av balansförmågan, koordinationsförmågan 
och urskiljningsförmågan i det kinestetiska sinnet, vilka alla varie-
rar mellan olika personer och påverkar deras förmåga att uppfatta 
sin kropp. Nivån på dessa förmågor bestäms i hög grad av arvs-
anlag, barndomsmiljön, samt motionshobby som fortsätter genom 
hela livet (Punakallio 2001). 
 Grundtanken bakom patientförflyttning är att det valda sättet 
stödjer patientens aktivitet och vårdens syfte och inte belastar den 
hjälpande personen för mycket. Kunskapen om hjälpmetodernas 
belastning har ökat och anvisningarna har blivit tydligare. Enbart 
teknikutbildning räcker inte till för att minska de besvär i rörelse-
organen, som en gång har uppstått. Det är viktigt att känna till och 
identifiera situationer och hjälpmetoder, som är särskilt riskfyllda 
för att kunna förebygga överbelastning och uppkomsten av besvär. 
Den här verksamheten ska vara en del av organisationens systema-
tiska riskhantering. 
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>   Den manuella patientförflyttningens principer bygger på 

biomekanisk och ergonomisk kunskap s. 82–83. 

>  Kroppshantering  s. 54–56.

Bild 100. Kunskaper och färdigheter som behövs för behärskande av 
patientförflyttning. 

TILLÄMPNING AV KUNSKAPER 
OCH FÄRDIGHETER FÖR OLIKA 
PATIENTER I FÖRÄNDERLIGA 
FÖRHÅLLANDEN

FÄRDIGHET
– bedömning av rörelseförmåga
– aktivering av naturliga rörelsemönster
– närvaro och interaktion
– utnyttjande av omgivning och hjälpmedel
– hantering av sin kropp och sina rörelser
– problemlösningsförmåga

KUNSKAP
– principer för patientförflyttning
– kunskap om hjälpmetodernas belastning
– naturliga rörelsemönster
– funktionell anatomi och biomekanik
– hjälpmedel
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18.  Utbildning i patientförflyttning    
 och utvärdering av den

Färdigheter i patientförflyttning är en viktig del av vårdarens yrkes-
kunskap. Goda färdigheter att hjälpa är en förutsättning för hög-
klassigt rehabiliterande vårdarbete, och att belastningen på vårda-
rens rörelseorgan hålls på en rimlig nivå. 

Utbildning vid grundläggande yrkesstudier 

Att hjälpa patienter att förflytta sig kräver många olika slags kunskaper 
och färdigheter (bild 100. s. 127) som inte kan inläras under några timmars 
undervisning. Det krävs minst 16 timmars övning att lära sig de grundläg-
gande färdigheterna. Kunskapen och grunden för färdigheterna ska ska-
pas i den yrkesinriktade grundutbildningen. I den är det viktigt att beakta 
studerandenas olika förmåga och hjälpa dem att vara medvetna om sin 
egen kropp. Med hjälp av övningar att uppfatta mittlinjen och rörelsecen-
trum kan man främja de studerandes uppfattning om sin kroppsbild (Rox-
endal & Wahlberg 1992). 

I vård- och omsorgsbranschens undervisningsplaner ska rörelsens och 
rörlighetens betydelse för människans hälsa lyftas fram. Att hjälpa patien-
ter att röra sig är en viktig del av vårdpersonalens yrkeskunskap, rent av en 
central del av det rehabiliterande vårdarbetet. 

Utbildning på arbetsplatserna 

Arbetarskyddslagen förutsätter utbildning i patientförflyttning, men fast-
ställer inte närmare dess innehåll eller längd. 

Den ska vara en del av hanteringen av de fysiska riskerna i arbetet och 
ledandet av säkerheten i organisationen. Alla som hjälper vid patientför-
flyttningar, även chefer och arbetsledare, bör få utbildning. Cheferna ska 
uppdatera sina kunskaper om belastningen och ergonomin i patientför-
flyttning för att de ska kunna leda förbättrandet av arbetsrutinerna och se 
ett säkert utförande av patientförflyttning som en viktig del av det rehabi-
literande vårdarbetet och vårdkvaliteten, och inte endast som en arbetar-
skyddsfråga. 
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Utbildningens gemensamma mål

Det är svårt för en enskild vårdare att ändra sitt beteende om det inte 
finns en gemensam överenskommelse och gemensamma anvisningar för 
handlingssätten. Utbildningen ska därför ha tydliga mål och innehållet ska 
skräddarsys utifrån en utredning av arbetstagarnas behov. Det är bra att 
förbereda sig för anskaffning av nödvändiga hjälpmedel så att de kan an-
vändas genast efter utbildningen. 

Utbildningen ska vara så lång att den möjliggör inlärningen av de 
behövliga kunskaperna och färdigheterna. Utöver teori måste det ingå 
praktiska övningar, eftersom inlärningen av färdigheter kräver upprepad 
övning. Utbildningens längd beror på personalens utgångsnivå. Den kan 
fastställas bland annat med hjälp av en startenkät, observation av hjälp-
situationer med en indikator för förflyttningskunskap (t.ex. Sopmas) eller 
en indikator för att bedöma belastningen (Karhula m.fl. 2007). I allmänhet 
behöver nya anställda en mer omfattande utbildning än de som har varit 
länge i arbetslivet. 

Utbildningen är en kontinuerlig process och repetition bör ordnas vid 
behov, till exempel vartannat år. Arbetsledningen ser till att det antecknas 
vem som deltar i utbildningen. På så sätt säkerställer man att de lagstad-

gade skyldigheterna uppfylls. 

Ergonomiansvarig

När ny inlärda arbetsmetoder införs i praktiken är det bra om 1–3 personer 
utses som ergonomiansvariga vid vårdenheten. Deras uppgift är att hand-
leda och hjälpa kollegorna i upprättandet av överenskomna arbetsrutiner. 
Det är bra om de ergonomiansvariga har mer omfattande utbildning i pa-
tientförflyttning än de andra, till exempel har Kort i Ergonomisk Förflytt-
ningskunskap® eller till och med kvalificerat sig om kortutbildare. 

>  Anordnande av utbildning för vårdpersonalen: ISO Technical Report 
Manual handling of People in the Healthcare Sector (ISO/TR 12296: 
2012). Rapport som gjorts upp av internationella experter. 

>  Fastställande av personalens utgångsnivå: Sopmas s. 133.
>  Utbildare för Kort i Ergonomisk Förflyttningskunskap®: en förteckning 

över utbildarnas namn finns på webbplatsen för Social- och 
hälsovårdsbranschens ergonominätverk: www.sotergo.fi.
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Förflyttningskunskap...

Kort i Ergonomisk Förflyttningskunskap®

I projektet Patientens förflyttningsmetoder 
som del av ergonomiutbildningen vid social- 
och hälsovårdssektorns läroanstalter pla-
nerades en undervisningshelhet för yr-
kesinriktad utbildning tillsammans med 
lärare inom branschen. Via Social- och häl-
sovårdsbranschens ergonominätverk deltog 
flera experter inom området i utveckling-
en av utbildningen. Med hjälp av ett pi-
lotprojekt utarbetades en undervisnings-
helhet, som resulterade i en handbok för 
lärare, samt DVD-videomaterial.  För in-
lärning av goda patientförflyttningsme-
toder utvecklades innehållet i lärarens 
handbok vidare och sammanfattades i 
studiehelheten Kort i Ergonomisk För-
flyttningskunskap® för personal inom 
social- och hälsovårdsbranschen.
 I studiehelheten (bild 101) fastställs 
den kunskapsnivå och de färdigheter 
som krävs för säker hantering av pa-
tientförflyttningar. Studerandena visar 

upp sin kunskap genom teori- och prak-
tikprov. Utbildningens mål är att förbätt-
ra arbets- och patientsäkerheten och på 
detta sätt främja kvaliteten på vården. 
Dessutom strävar man i utbildningen 
efter att genom goda förflyttningsfärdig-
heter minska de besvär i rörelseorganen, 
som beror på arbetsbelastning. 

Utbildningens teoridel genomförs i form 
av nätundervisning under handledning 
av en tutor med hjälp av fyra uppgifter: 
1.  ergonomins betydelse som en del av 

patientens vård och den egna arbets-
säkerheten 

2.  utnyttjande av biomekanik vid pa-
tientförflyttning och principer för sä-
kert hjälpande

3.  lagar och förordningar gällande arbe-
tarsäkerhet i vårdarbete

4.  kroppshanteringsövningar och analys 
av de egna naturliga rörelsemönstren. 

Bild 101. Studiehelheten Kort i Ergonomisk Förflyttningskunskap® är standardiserad och registrerad. 

Nätstudier 
2 mån.

När-
undervisning 
16 h

Praktik

Utbildning 
för kort-
utbildare 
3 dagar

Bedömning I 

(= teoriprov)
Bedömning II 

(= praktikprov)
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Förflyttningskunskap...

De praktiska närstudierna omfattar 16 
timmar och kan genomföras under två 
dagar eller som fyra studiehelheter på 
fyra timmar var. Innehållet i den prak-
tiska utbildningen planeras utifrån ut-
redningen av utgångsnivå.

Den praktiska utbildningen omfattar 
–  naturliga rörelsemönster och vår-

darens ställning 
–  utvärdering och aktivering av pa-

tientens resurser 
–  hjälp vid olika förflyttningssitua-

tioner: förflyttningar i sängen, 
förflyttning till duschvagn, från lig-
gande till sittande och sittande till 
stående, från sittande till sittande, 
gående samt hjälp till personer 
som fallit på golvet 

–  användning av lyftanordningar och 
andra hjälpmedel 

–  problemlösning i specialsituationer 
–  olika patientförflyttningssituatio-

ner (enligt deltagarnas behov). 

Studeranden fördjupar sina kunska-
per under en månad på arbetsplatsen. 
Om detta inte är möjligt, tillämpar den 
studerande de inlärda metoderna på 
en vårdinrättning. Efter de praktiska 
övningarna ordnas en repetition på en 
halv dag samt ett praktikprov. Struktu-
ren och innehållet i kortutbildningen 
och utbildarutbildningen är standardi-
serade. 
 Bedömningen av studerandens pre-
station i praktikprovet riktas mot föl-
jande delområden: 
–  utvärdering av patientens funk-

tionsförmåga
–  beaktande av arbetarskyddsaspekt-

er och den fysiska omgivningen

–  interaktionsfärdigheter och aktive-
ring av patienten

–  val av hjälpmetod och handled-
ning av utgångsställning

–  smidighet i hjälpen, manuellt och 
med lyftutrusting 

–  studerandens arbetsställning och 
-grepp samt gjorda anteckningar. 

Studiehelheten Kort i Ergonomisk 
Förflyttningskunskap® har mottagits 
väl både i läroanstalter och på arbets-
platser. På våren 2013 fanns det cirka 
200 kortutbildare runtom i landet. 
Nästan hälften av utbildarna verkar 
som lärare vid social- och hälsovårds-
sektorns läroanstalter, och kan på så 
sätt främja vårdpersonalens ergono-
mikunskaper i den grundläggande 
utbildningen. Det är önskvärt att stu-
dierna för alla studerande inom vård-
branschen med tiden omfattar Kort i 
Ergonomisk Förflyttningskunskap®. 
 Effekten av utbildningen för Kort 
i Ergonomisk Förflyttningskunskap® 
har utvärderats och det har visat sig 
att utbildningen har en positiv inver-
ka på vårdarens förflyttningskunskap 
och riskbedömningsförmåga, samt 
på arbetar- och patientsäkerheten. 
Den har också lett till att använd-
ningen av mindre hjälpmedel och 
lyftutrustning har ökat (Henriksson 
2011). De vårdare som avlagt kortexa-
men upplever att deras utbildning 
förbättrat planeringen av patient-
förflyttningar och användningen av 
hjälpmedel samt minskat den fysiska 
belastningen i arbetet (Nevala & Palo-
vaara 2012).
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Tamminen-Peter m.fl. 2007, Tamminen-Peter & Fagerström 2011, www.ttl.fi/potilassiirrot.
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Bedömning av utbildningens effekt 

Det är bra att bedöma hur utbildningen har lyckats, oavsett om det gäller 
en begränsad utbildningsinsats eller ett omfattande projekt för hantering 
av fysiska risker. Det finns flera olika indikatorer man kan använda vid be-
dömning. Det bästa sättet att bedöma nyttan av det genomförda projektet 

är att relatera resultaten till projektets mål och innehåll.

Utvärdering av förflyttningskunskap 

Med hjälp av indikatorn Sopmas (Structure of the Observed Patient Mo-
vement Assistance Skill), som utvecklats för utvärdering av förflyttnings-
kunskap, kan man mäta de omedelbara förändringarna efter utbildningen 
(Tamminen-Peter 2005). 

I Sopmas-indikatorn poängsätts vårdarens hjälpkunskap i fem kategorier:
–  Kunskap på nivåerna 1 och 2 innebär belastning för vårdaren och osä-

kerhet för patienten.
–  Nivå 4 är säker för både vårdaren och patienten.
–  Nivå 5 står för utmärkt förflyttningskunskap hos vårdaren, kombinerat 

med rehabiliterande vård för patienten. 

Indikatorn lämpar sig för såväl självutvärdering som verktyg för en utom-
stående utvärderare. De saker som utvärderas är 
–   interaktionen mellan vårdare och patient
–   handledningen av patientens rörelser
–   vårdarens arbetsställning och rörelser

–   ergonomiskt utnyttjande av hjälpmedel och fysisk miljö.

Utvärdering av riskhantering

Ibruktagandet av de överenskomna metoderna för riskhantering vid pa-
tientförflyttningar kan utvärderas. Dessutom kan man kontrollera om 
bedömningarna av patienternas funktionsförmåga har antecknats i vård-
journalerna och om man handlar enligt dessa. PHOQS (Patient Handling 
Observation Question Set) -indikatorn har utvecklats för detta ändamål 
(Hignett & Crumpton 2005). 

Utvärderingen kan också gälla förmågan till riskbedömning: 
–  Genomförs de åtgärder,  som man kommit överens om i  

bedömningarna?
–  Handlar personalen i praktiken i enlighet med de överenskomna,   

säkra principerna? 
–  Används hjälpmedel aktivt och underhålls de enligt överens-  

kommelse? 
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Tabell 6. Sopmas-metoden för bedömning av hjälpkunskaper (© Leena Tamminen-Peter, Virpi Hantikainen).

• Den verbala interaktionen 
uppmuntrar patienten att 
använda sina egna resurser.

• Vårdaren förbereder pa-
tienten för en kommande 
rörelse genom att akti-
vera hennes muskler och 
smeka leder eller röra på 
kroppsdelar. 

• Vårdaren ger patienten 
den tid och det utrymme 
som behövs för att utföra 
rörelsen.

• Vårdaren utnyttjar patien-
tens återstående funk-
tionsförmåga och hjälper 
bara så mycket som pa-
tienten behöver.

• Vårdaren handlar i sam-
förstånd och samarbete 
med patienten.

• Vårdaren förbereder en-
dast verbalt patienten för 
rörelse.

• Vårdaren ger patienten 
den tid som behövs, men 
tar inte hänsyn till utrym-
met.

• Vårdaren utnyttjar patien-
tens återstående funk-
tionsförmåga, men hjälper 
mer än patienten behöver.

• Prestationen utförs tek-
niskt korrekt.

• Vårdaren försöker även 
beakta patientens återstå-
ende funktionsförmåga, 
men patienten medverkar 
inte helt i handlingen. 

• Förflyttningen utförs på 
vårdarens villkor.

• Vårdaren försöker beakta 
patientens återstående 
funktionsförmåga, men 
lyckas inte och utför åtgär-
den utan patientens hjälp.

• Förflyttningen utförs på 
vårdarens villkor.

• Vårdaren ger inte patien-
ten utrymme eller tid.

• Vårdaren utnyttjar inte 
patientens återstående 
resurser, som rörelseför-
måga och sinnen.

• Vårdaren gör allting själv.
• Vårdaren och patienten 

vet inte exakt vad som 
händer i situationen.

• Vårdaren stödjer patien-
tens rörelser genom tag 
i stabila kroppsdelar och 
lämnar de rörliga punk-
terna, dvs. lederna och 
midjan fri.

• Patientens vikt förflyttas 
via benstommen till flera 
stödytor utanför krop-
pen.

• Patientens rörelse är 
tredimensionell, dvs.  
kroppsvikten förflyttas 
från de övre till de nedre 
kroppsdelarna och från 
sida till sida.

• Patienten deltar aktivt i 
rörelsen inom de gränser 
hennes resurser tillåter.

• Vårdaren stödjer patien-
tens rörelser genom tag 
i stabila kroppsdelar och 
lämnar de rörliga punk-
terna, dvs. lederna och 
midjan fri.

• Patienten använder flera 
stödytor, men vikten 
förflyttas inte alltid via 
benstommen till stödy-
torna.

• Patientens rörelse är tre-
dimensionell. 

• Vårdaren utnyttjar delvis 
stödpunkter.

• Patienten bär delvis upp 
sin vikt via benstommen, 
står t.ex. på benen.

• Vårdaren stödjer delvis 
patienten i de rörliga 
punkterna och patienten 
bär även upp sin vikt 
med musklerna.

• Patientens fötter eller 
andra delar av kroppen 
stöds mot underlaget, 
men vikten förflyttas 
endast delvis över på 
stödytan, eftersom vår-
daren stödjer i de rörliga 
punkterna.

• Patientens vikt bärs inte 
upp av benstommen

• Vårdaren tar tag i rörliga 
punkter, som armhålor, 
nacke och midja.

• Patienten är helt pas-
siv, vårdaren lyfter upp 
patientens hela vikt och 
drar inte nytta av stödy-
tor.

• Vårdaren utnyttjar det 
tillgängliga utrymmet 
på ett optimalt sätt för 
både sig själv och pa-
tienten: 

• reglerar sängens höjd
• placerar stolen på ett 

ändamålsenligt sätt
• gör plats för sig själv 

vid behov
• använder hjälpmedel 

på ett kreativt sätt
• ser till att patienten är 

ändamålsenligt klädd.

• Som på nivå IV.
• Vårdaren använder 

hjälpmedlen rätt, men 
valet av hjälpmedel är 
inte det bästa möjliga.

• Vårdaren ställer säng-
en på rätt nivå, beaktar 
utrymmesbehovet och 
patientens klädsel.

• Rullstolen är rätt pla-
cerad.

• Vårdaren använder 
inte hjälpmedlen helt 
rätt. 

• Vårdaren ställer in 
sängen, beaktar utrym-
mesbehovet och pa-
tientens klädsel.

• Hjälpmedel och/el-
ler en annan vårdare 
behövs.

• Vårdaren gör inte plats 
(trångt), beaktar inte 
patientens klädsel, 
ställer inte sängen på 
rätt nivå och inte rull-
stolen på rätt plats.

• Vårdaren använder 
inte hjälpmedel trots 
att detta borde göras.

 

• Vårdaren använder 
hela sin kropp, inte 
bara händerna, och 
vikten hålls hela tiden 
på benstommen.

• Rörelserna är dyna-
miska och harmo-
niska.

• Vårdaren använder 
hela sin kropp, inte 
bara händerna, och 
vikten hålls hela tiden 
på benstommen.

• Rörelserna är inte 
dynamiska och har-
moniska.

• Vårdaren rör sig med 
patienten och alstrar 
kraft med benen. 

• Vikten bärs inte upp 
av benstommen 
under hela förflytt-
ningen.

• Vårdaren lyfter delvis, 
förflyttar inte.

• Vårdaren lyfter med 
sina rygg- och arm-
muskler.

• Tyngdöverföringen är 
bara partiell.

• Vårdaren använder 
mycket kraft.

• Vårdaren lyfter med 
arm- och skulder-
musklerna, ingen 
tyngdöverföring på 
benen.

• Vårdarens rygg är 
framåtböjd och vårda-
ren använder mycket 
kraft.

• Lyftet är statiskt.

V

IV

III

II

I

Interaktion     Patientens rörelser Vårdarens arbets-
ställning och rörelser

Utnyttjande av miljön
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Indikatorer för hanteringen av fysiska risker

–  Antal arbetsolyckor och deras art 
–  Antal, art och längd av sjukfrånvaro (särskilt sjukdomar i rörelseorganen)
–  Antal anmälda tillbud
–  Uppföljning av upplevd belastning och arbetstillfredsställelse 

(arbetsledning)
–  Test av fysisk kondition (t.ex. gångtest som del av företagshälsovården) 
–  Uppföljning av anteckningarna om vårdplaner och intern revision
–  Uppföljning av engagemang i säkra och överenskomna rutiner (t.ex. 

ergonomiansvarig) 
–  Uppföljning av hjälpmedelsanvändning (t.ex. Care Thermometer 

-indikatorn s. 67)
–  Minskning av de faror som konstaterats i riskbedömningar (t.ex. 

avdelningsskötare eller arbetarskyddschef)
–  Metoder inom ledning av säkerheten i arbete (t.ex. PHOQS s. 132)

Tamminen-Peter 2005. 

Bild 102. Patientbedömning av behagligheten vid förflyttning, före 
vårdarnas utbildning, efter den första utbildningsperioden och efter den 
andra utbildningen. 
 4  = mycket behaglig/säker/mycket god kontroll
-4 = mycket obehaglig/osäker/mycket liten kontroll

Patienternas upplevelser av förflyttning
4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4 Behaglighet             Säkerhet          Kontroll

Utgångsmätning     Mellanmätning               Slutmätning 

Kvalitetsindikatorer 

Kunskaperna i patientförflyttning påverkar vårdkvaliteten. De nya hjälpme-
toderna är mer rehabiliterande än de gamla, och kan därför ha inverkan 
på hur länge patienten måste stanna på sjukhus eller på hur väl liggsår 
läks. Även patienternas tillfredsställelse och välbefinnande kan mätas.
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Patienternas egen aktivitet ökar när hjälpen de får känns behaglig, sä-
ker och kontrollerad. Ju bättre vårdarnas förflyttningskunskap är, desto 
bättre upplever patienterna att de kan kontrollera situationen vid förflytt-
ning (Bild 102).

Ekonomiska aspekter 

Ekonomiska indikatorer har blivit allt viktigare som resultatvariabler. För-
bättringsåtgärderna måste även vara ekonomiskt lönsamma.

Utbildning i arbetssäkerhet och arbetshälsa ses ofta endast som en 
kostnad och inte som en investering i personalens hälsa och arbetsför-
måga. Det finns dock bevis på att investeringar i personalen ger avkastning 
på samma sätt som andra investeringar. Hälften av nyttan kommer från att 
kostnaderna för sjukfrånvaro, yrkessjukdomar, arbetsolyckor och sjukpen-
sion sjunker och hälften från ökad produktivitet. (Ahonen 2007.)

Det finns en tydlig koppling mellan personalens välbefinnande och 
företagets ekonomiska framgång. Det belopp som företagen investerar i 
arbetshälsa kan ge en avkastning på upp till tio–tjugo gånger insatsen. Ar-
betshälsa är således en konkurrensmetod som skapar en hållbar resultat-
utveckling. (Ahonen 2007.)

Utvecklingen av ergonomin inom vårdarbetet är ett bra exempel på 
förbättrande av välbefinnandet i arbetet. Att avskaffa de tyngsta arbets-
uppgifterna genom att skaffa lyftutrustning och utbilda personalen i för-
flyttningsfärdighet har visat sig minska förekomsten av arbetsolyckor, sjuk-
frånvaro och patientskador (Black m.fl. 2011). Det belopp som investeras i 
hjälpmedel återbetalas inom cirka tre år (Li m.fl. 2004).

Det har blivit allt viktigare att beakta de ekonomiska aspekterna när 
man strävas till att utveckla en säker patientförflyttningskultur i en orga-
nisation. Priset för en sjukfrånvarodag för vårdare i Finland uppskattas ex-
empelvis till 220–300 euro, beroende på hur man beaktar kostnaderna för 
vikarien. 

>  Bedömning av lönsamhet: Med hjälp av en s.k. Välbefinnande-kalkyla-
tor jämförs insatskostnaderna med den kalkylmässiga nyttan: www.ttl.
fi/duunitalkoot > Yrittäjät > Työhyvinvointilaskuri 
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Satsningar på utbildning i patientförflyttning är kostnadseffektiva 
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Bäddavdelningen på hälsocentralen i 
Rovaniemi belönades år 2012 för väl 
utfört arbete för välbefinnande. Det 
är en avdelning med 36 platser för 
långvårdspatienter, som inte alls el-
ler i mycket liten utsträckning kan 
sköta sig själva. 

På avdelningen inleddes en utbild-
ning i Kort i Ergonomisk Förflytt-
ningskunskap® år 2009 för tio utbil-
dade sjukskötare och närvårdare, som 
handleder sina kollegor i säkra och er-
gonomiska arbetsmetoder. Det finns 
en kortutbildare på avdelningen. 

Två uppresningslyftar med selar 
samt glidskivor, vårdbälten, glidvan-
tar och en glidmadrass till ett sam-
manlagt värde av 6 000 euro anskaf-
fades till avdelningen. Tidigare hade 
man inköpt tre golvlyftar. De här 
hjälpmedlen gör det möjligt att und-
vika tunga manuella lyft. Använd-
ningen av golvlyftar har blivit effekti-
vare, säger avdelningsskötaren.

”Tack vare utbildningen har vi även lärt 
oss att använda patienternas egna resur-
ser. Användningen av Eva-ställningen 
och rollatorerna har också effektiviserats. 
Numera placeras patienterna inte genast 
i rullstol, utan vi försöker få dem att gå 
så länge som möjligt. På så sätt förbätt-

ras vårdkvaliteten och patienterna är 
nöjdare. Även vårdarnas arbetsmotiva-
tion och engagemang har förbättrats.” 

Personalens sjukfrånvaro och särskilt 
besvären i rörelseorganen har mins-
kat. År 2009 hade avdelningen sam-
manlagt över 900 dagar sjukfrånvaro, 
medan antalet hade sjunkit till 300 
dagar år 2012. Minskningen i sjuk-
frånvaro är stor, hela 600 dagar, och 
den ekonomiska betydelsen, räknat 
med ett pris på 300 euro per dag upp-
går till 180 000 euro. Den minskade 
sjukfrånvaron har naturligtvis på-
verkats även av andra faktorer än ut-
bildningen i patientförflyttning och 
anskaffandet av hjälputrustning.

Hjälpmedelsanskaffningarna kos-
tade 6 000 euro.  Kostnaderna för 
utbildningen för Kort i Ergonomisk 
Förflyttningskunskap® uppgick till 
14 000 euro och bestod av
–  utbildning för 10 vårdare (3 dagar, 

totalt 30 dagar)
–  arbetstid under utbildningen (to-

talt ca 9 000 euro)
–  utbildningens pris (500 euro, totalt 

5 000 euro).

Kostnaderna uppgick således totalt 
till 20 000 euro, vilket bara är en liten 
del av den totala inbesparingen. 
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