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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Utbildning i förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt genomförs för 

personalen i en västsvensk kommun för att förebygga skador och bibehålla patientens 

förmågor. Hur personalen upplever arbetet med patientförflyttningar efter genomgången 

utbildning är okänt. 

Syfte: Att ta reda på hur omvårdnadspersonal upplever arbetet med patientförflyttningar 

efter utbildning i förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt.  

Metod: Studien gjordes som en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Sex 

kvinnor som arbetade inom särskilt boende eller hemtjänst och som genomgått en utbildning 

i förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt rekryterades ändamålsenligt och deltog i 

en semistrukturerad intervju. Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier och åtta underkategorier. 

Omvårdnadspersonalen upplevde att det var viktigt med säkerhet för personal och patient, 

att de var medvetna om patientens medverkan, att arbetet var fysiskt utmanande, att arbetet 

var psykiskt utmanande och att goda förutsättningar fanns i omgivningen.  

Slutsats: Omvårdnadspersonalen upplevde att de använder kunskaper från utbildningen i 

den aktuella kommunen och att de upplevde att utbildningar i förflyttningsteknik och 

rehabiliterande arbetssätt har betydelse för arbetet med patientförflyttningar, men att 

återkommande utbildningstillfällen behövs för att hålla kunskaperna aktuella och 

arbetssättet levande.  

 

Nyckelord: förflyttningsteknik, kvalitativ metod, rehabiliterande arbetssätt, utbildning, 

vårdpersonal 

  



 

ABSTRACT 

Background: Training courses in patient transfer and rehabilitating approach are given to 

nursing staff in a Swedish municipality to prevent personnel injuries and preserve abilities of 

the patient.  How the nursing staff experience the patient transfer work after a training 

course is unknown.  

Aim: To find out how nursing staff experience the work with patient transfers after 

participating in training course in patient transfer and rehabilitating approach.  

Method: The study was a qualitative interview study with an inductive approach. Six women 

working in nursing homes or home care participated in a semi-structured interview. All had 

previously participated in a training course in patient transfer and rehabilitating approach. 

The interviews were analysed with qualitative content analysis. 

Result: Five categories and eight subcategories emerged from the interviews. The nursing 

staff experienced importance of safety for staff and patient, awareness of the patient´s 

participation, the work as both physically and mentally challenging and presence of good 

conditions in the environment. 

Conclusion: The nursing staff experienced that they use the knowledge from the patient 

transfer training course, and they also experienced training courses in patient transfer and 

rehabilitating approach as important for the work with patient transfers, but repetitive 

training courses are needed to keep the knowledge up to date. 

Keywords: nursing staff, qualitative method, rehabilitating approach, training courses, 

transfer technique  
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1 BAKGRUND  

Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret innebär att personer som bor på särskilda 

boendeformer omfattas av vårdinsatser från arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska 

anställda av kommunen.  Även personer i ordinära boenden kan omfattas av kommunal 

hälso- och sjukvård vilket regleras i avtal mellan vårdgivarna som exempelvis Hälso-och 

sjukvårdavtalet i Västra Götaland (Vårdsamverkan i Västra Götaland, 2017). Kommunal 

hälso- och sjukvårdspersonal har ett nära samarbete med omvårdnadspersonal som arbetar 

enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, delvis på delegering eller direktiv från 

legitimerad personal.  

En stor del av vården i Sverige har flyttats från slutenvården till öppenvård genom minskat 

antal vårdplatser och kortare tid på sjukhus (OECD, European Observatory on Health 

Systems and Policies, 2017 ). Sverige har 2,3 vårdplatser per 1000 invånare vilket är den 

lägsta siffran i EU och allt kortare sjukhusvistelser innan utskrivning. I genomsnitt vårdas 

personer på sjukhus 5,9,dagar (OECD, 2017). Det innebär att den kommunala hälso- och 

sjukvården måste klara att vårda patienter tidigare i vårdförloppet. 

Medellivslängden i Sverige anges till drygt 82 år och långsamt ökande (OECD, 2017). År 

2050 beräknas antalet äldre som är 75 år eller äldre att ha fördubblats jämfört med 2015 

(Socialstyrelsen, 2018). Med ökande medellivslängd insjuknar allt fler äldre i kroniska 

sjukdomar. Antalet personer med behov av insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård 

ökar och därmed även kravet på kunskaper hos omsorgspersonal eftersom de enskilda blir 

äldre och sjukare (Socialstyrelsen, 2018). En stor del av personalens arbete innebär att hjälpa 

patienter med förflyttningar.  

Arbetsgivaren har intresse av att undvika sjukskrivningar då detta blir kostsamt och en 

effektiv verksamhet hindras (SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). Enligt 

Arbetsmiljöverkets statistik över arbetsskador och arbetsolyckor med sjukfrånvaro fördelat 

på olika branscher är vård och omsorg i socialtjänst det område där flest skador rapporteras 

(Arbetsmiljöverket, 2019). Inom äldrevården sker många belastningsolyckor vid 

personförflyttningar, där 73 % av de anmälda olyckorna orsakats av lyft i samband med 

förflyttning (Arbetsmiljöverket, 2014).  
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1.1 Patientförflyttningar 

 
Patientförflyttningar innebär att personalen hjälper en person att förflytta sig exempelvis 

högre upp i sängen, till sidliggande, upp till sittande på sängkant, samt upp till stående eller 

till annan sittenhet, såsom rullstol eller toalett (Vårdhandboken, 2018). 

Att förflytta patienter kan vara fysiskt belastande för vårdpersonalen (Nelson & Baptiste, 

2006). Enligt en dansk studie ses ett samband mellan dagliga patientförflyttningar och 

ryggskada hos vårdpersonal (Andersen et al., 2014). Förflyttningar kan innebära risk för 

skada hos patient och omvårdnadspersonal eftersom varje förflyttningstillfälle påverkas av 

flera faktorer där framförallt patientens förmåga att medverka varierar beroende på aktuellt 

status och motivation, vilket kan skapa oväntade situationer. Även omgivande miljö påverkar 

förflyttningarna samt vilken kunskap personalen har och hur de kan omsätta den till att göra 

adekvata riskbedömningar i varje unik situation. Upprepade repetitioner av moment som var 

för sig inte är tunga kan också belasta personalen (Arbetsmiljöverkets författningssamling, 

AFS 2012:2). 

Ur patientens synvinkel innebär vardagen ett stort antal förflyttningar vilka påverkas av 

personalens arbetssätt. Patientens behov av trygghet och säkerhet måste tillgodoses, 

patientens självbestämmande och integritet måste respekteras, och det skall finnas den 

personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att bedriva en god vård (Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30). Patienten skall ges möjlighet att vara aktiv och delaktig 

i sin egen vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2018) och så även sina förflyttningar. Ur 

patientens perspektiv är det viktigt att få bibehålla sin förflyttningsförmåga, vilket endast kan 

ske om patienten är aktivt medverkande i förflyttningen. Man blir bara bra på det man tränar 

(Rydwik, 2012). I en studie som jämförde patienters funktions- och aktivitetsförmåga före 

och efter implementering av säker patientförflyttning i syfte att förebygga arbetsskador hos 

personalen, konstaterades signifikanta förbättringar avseende patienternas 

förflyttningsförmågor (Nelson, Collins, Siddharthan, Matz & Waters, 2008). 

1.2 Förflyttningsteknik 

Att arbeta ergonomiskt innebär att anpassa arbetet till människan så ingen kommer till 

skada. Arbetsgivaren behöver ge omvårdnadspersonalen förutsättningar att kunna utföra sitt 

arbete på ett riskfritt sätt, d.v.s. att de kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som 

är gynnsamma för kroppen. Det innebär att personal skall ha kunskap om ergonomi och olika 

tekniker för att minska belastning på kroppen (AFS 2012:2). Detta innefattar ofta att man 

arbetar i gångstående, med rak rygg, böjda knän, fötterna i rörelseriktningen och i höftbredd. 

(Kjellberg, Lagerström & Hagberg, 2003; Vårdhandboken, 2018). En studie där belastning på 

ryggen hos omvårdnadspersonal analyserades biomekaniskt vid vardagliga förflyttningar av 

en patient med stroke visade att belastningen minskade signifikant vid användandet av en 

ergonomisk förflyttningsteknik (Schibye et al., 2003). Arbete med långvariga och ofta 

återkommande moment där bålen är böjd eller vriden skall undvikas, och det anges även att 

arbetshöjden om möjligt skall anpassas till den aktuella arbetsuppgiften (AFS 2012:2). En 
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studie rörande ryggsmärta och dess riskindikatorer, visade samband mellan arbete i icke-

neutrala bålpositioner såsom böjning och vridning och ryggsmärta. I samma studie anges 

även manuella lyft som en riskfaktor speciellt vid plötsliga rörelser eller plötslig 

överbelastning, samt när musklerna överbelastats p.g.a. upprepning (Riihimaki, 1991).  

När patienter behöver praktisk hjälp med sin förflyttning kan det ske antingen manuellt eller 

med personlyft. Manuella lyft över 25 kg ska undvikas i arbetet (AFS 2012:2). Inom vårdyrket 

eftersträvas därför att manuella patientförflyttningar utförs utan att man lyfter personen. Där 

det är möjligt skall förflyttningen ske längs underlag genom drag- och skjutrörelser där 

friktionen samtidigt minskas, t.ex. med hjälpmedel (Vårdhandboken, 2018). Amerikanska 

studier har visat att ett arbetssätt som innefattar att manuella lyft undviks leder till minskade 

arbetsskador hos vårdpersonal (Garg & Kapellusch, 2012; Mayeda-Letourneau, 2014; Nelson 

& Baptiste, 2006). 

Förflyttningsteknik inom vården innefattar användning av olika hjälpmedel. 

Omvårdnadspersonalen behöver förutom kunskap om ergonomi och tekniker även kunskap 

om vilka hjälpmedel som är lämpliga och hur de används på ett säkert sätt, för att undvika 

skador hos sig själva och patienten (AFS 2012:2). Att personalen har tillgång till denna 

kunskap skall arbetsgivaren tillse, då den har ansvar för personalens arbetsmiljö enligt 

Arbetsmiljölagen (SFS 1991:667), och arbetsgivaren skall därför bedriva ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete som tillser detta (AFS 2001:1). Det finns stark evidens för att användande 

av förflyttningshjälpmedel minskar arbetsskador i samband med patientförflyttningar 

(Nelson  & Baptiste, 2006). Konsekvent användande av förflyttningshjälpmedel leder till 

minskad risk för ryggskada bland vårdpersonal som arbetar med dagliga 

patientförflyttningar (Andersen et al., 2014). De hjälpmedel som rekommenderas som ett 

minimum där patientförflyttningar sker är lyftar, vårdarbälten, glidbrädor, höj-och sänkbar 

utrustning och draglakan, enligt en översiktsstudie (Hignett, 2003).  

1.3 Omvårdnadspersonal 

Med omvårdnadspersonal menas den personal som har brukare med insatser enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller 

Socialtjänstlagen (Nordin, 2012). Omvårdnadspersonalen utgörs t.ex. av undersköterskor, 

vårdbiträden och stödassistenter, och är till övervägande del kvinnor (SCB, Statistiska 

centralbyrån, 2018).  

Med tanke på befolkningsprognos och ökande behov av omvårdnadsinsatser är det viktigt att 

försöka minimera risker för arbetsskador hos omvårdnadspersonalen. Målet är att befrämja 

ett hållbart arbetsliv för personalen, så att omvårdnadsbehovet kan tillgodoses i framtiden. 

En arbetsskada orsakar också både fysiskt och psykiskt lidande för individen. Att 

omvårdnadspersonal får träna på säker förflyttningsteknik och att verksamheten har en 

kultur där det befrämjas att använda säker förflyttningsteknik är viktigt för att förebygga 

arbetsskador (Lee & Lee, 2017). 
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Även om arbetsgivaren verkar för en god arbetsmiljö genom att erbjuda personal 

förutsättningar för denna genom hjälpmedel och kunskap är resultatet avhängigt av hur 

personalen anammar detta. Omvårdnadspersonalen har ett ansvar att delta i 

arbetsmiljöarbetet och de utbildningar som erbjuds samt använda kunskaperna i sitt arbete 

(SFS 1991:667).  

Omvårdnadspersonalen ansvarar för att göra riskbedömningar i varje moment för att 

undvika det som är riskfyllt för sig själva eller patienten. Förflyttningar ska utföras genom att 

personalen väljer ett säkert sätt som skyddar dem från muskuloskeletala skador men 

samtidigt tar hänsyn till patientens önskemål, behov och förutsättningar (Johnson, Carlsson 

& Lagerström, 2002). För att undvika arbetsskador har den anställde också ett ansvar för att 

uppmärksamma och påtala brister i arbetsmiljön till arbetsgivare/chef samt ett ansvar för att 

känna sina egna fysiska begränsningar och uppmärksamma signaler på överbelastning i egna 

kroppen (AFS 2001:1, AFS 2012:2).  

1.4 Fysioterapeutens roll 

Fysioterapeuten inom kommunal verksamhet ansvarar för yrkesspecifik bedömning, 

hjälpmedelsförskrivning och behandling (Nordin, 2012). En korrekt bedömning av 

patientens självständighet och motoriska förmåga redovisar för patientens rörelser i 

förflyttningar och hur stödet ska ges för att genomföra förflyttningen säkert och så smärtfritt 

som möjligt (Reifeldt, 2017). I fysioterapeutens uppdrag inom kommunal verksamhet ligger 

det även ofta att handleda och utbilda omvårdnadspersonal dels i rehabiliterande arbetssätt 

för att öka eller bibehålla patientens förmågor, dels i att arbeta ergonomiskt och undvika 

arbetsskador, för att en god arbetsmiljö skall uppnås. I uppdraget ligger också att vara 

sakkunnig rörande medicintekniska produkter såsom överflyttningshjälpmedel. Det är viktigt 

att fysioterapeuten även utbildar omvårdnadspersonalen om dessa. Kunskap om hantering 

av medicintekniska produkter är en förutsättning för god och säker vård och bristande 

kunskaper kan leda till avvikelser. Detta anges i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).  Även 

Arbetsmiljöverket anger att det är viktigt att utbilda personal i arbetsteknik och att hantera 

hjälpmedel (AFS 2012:2). Denna kunskap förmedlas i många kommuner genom olika typer 

av förflyttningsutbildningar, som utarbetas, genomförs och vidareutvecklas av 

fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Det mest grundläggande arbetsområdet för 

fysioterapeuten är att befrämja rörelseförmåga (Broberg & Lenné, 2017), vilket i 

förflyttningssammanhang innebär att man via utbildningar också vill lära personalen att 

arbeta med ett rehabiliterande förhållningssätt så att patienten kan bibehålla sin 

rörelseförmåga.  

1.5 Rehabiliterande arbetssätt  

Rehabiliterande arbetssätt innebär att rörelse befrämjas hos den enskilde patienten. Rörelse 

är en grund för människans funktion och ett medel för att nå sina mål och därmed hälsa och 

livskvalitet (Broberg & Lenné, 2017). Rörelse är ett centralt begrepp inom fysioterapi. 
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Fysioterapeuten verkar inom flera områden för att förbättra eller bibehålla funktioner, 

rörelse- och aktivitetsförmåga. För patienter inom kommunal vård utgör förflyttningar i 

vardagen en stor del av deras totala aktivitet. Minst 150 minuters fysisk aktivitet med minst 

måttlig intensitet utspritt över veckans dagar rekommenderas för äldre (Frändin & 

Helbostad, 2016). Om dessa rekommendationer inte kan uppnås pga ålder, kroniska 

sjukdomar eller funktionshinder rekommenderas den aktivitetsnivå som tillståndet medger 

(Frändin & Helbostad, 2016).  

Ett rehabiliterande arbetssätt innebär att patienten ges förutsättningar att medverka vid 

förflyttningar efter förmåga för att vara aktiv och bibehålla sina funktioner och upprätthålla 

sin självständighet. Att utgå från det naturliga rörelsemönstret innebär att patientens 

medverkan underlättas och belastningen på personalen kan minskas. Genom att låta 

patienten vara aktiv minskar fysisk belastning på personalen för stunden men även i 

förlängningen eftersom patienten bibehåller sina funktioner/sin aktivitetsnivå (Kindblom-

Rising, Wahlström, Nilsson-Wikmar & Buer, 2011). Inaktivitet t.ex. vid långvarigt 

sängliggande kan ge risk för komplikationer såsom minskad muskelstyrka och nedsatt 

kondition (Rydwik, 2012). Genom ökad aktivitet med rehabiliterande arbetssätt kan detta 

undvikas. Personal behöver lära sig strategier för att kunna motivera och öka tryggheten för 

patienten så att den vågar vara delaktig vid förflyttningar. I en studie där Stockholm Training 

Concept utvärderades upplevde patienten förbättrad komfort och säkerhet (Johnsson et al., 

2002). Med det rehabiliterande arbetssättet har omvårdnadspersonalen som arbetar närmast 

patienten en viktig roll att uppmuntra och locka till egen aktivitet som syftar till att bibehålla 

eller förbättra patientens funktioner (Månsson, Nordholm, Andersson, Mikaelsson & Ekman, 

2006). Det förutsätter att personalen har etablerat en god kontakt med patienten och känner 

till vilka resurser den har (Lundvik Gyllensten, Gard, Salford & Ekdal, 1999). Kvaliteter som 

att lyssna ordentligt på patienten, visa respekt och empati ses som framgångsfaktorer för att 

få patienter aktiva och medverkande (Lundvik Gyllensten et al., 1999). Det är även centralt 

att fysioterapeuten är lättillgänglig för att ett rehabiliterande arbetssätt skall kunna 

upprätthållas (Månsson et al., 2006). En utbildningsmetod med syfte att befrämja att 

patienten förflyttar sig själv genom personalens instruktioner och guidning är Natural 

Mobility (Kindblom-Rising, Wahlström & Stenström, 2002). Samma principer vid samarbete 

med patienten ingår även i Stockholm Training Concept (Lagerström et al., 1998) och 

återfinns även i Vårdhandboken (2018) och i förflyttningsutbildningar som anordnas av 

Hjälpmedelcenter Sverige (Reifeldt, 2015). Dessa principer utgör även grunden till 

förflyttningsutbildningen i den aktuella kommunen där denna studie görs.  

1.6 Förflyttningsutbildning 

Förflyttningskunskap inom vården är ett tvärvetenskapligt ämne som innehåller 

biomekaniska grunder, fysiologiska rörelsemönster, belastningsergonomi samt kunskap om 

arbetsmiljö och hjälpmedel (Reifeldt, 2015). God och säker förflyttningsteknik innebär att 

hantera bördor utan att orsaka skador. När det gäller omvårdnadsarbetet innebär 

förflyttningsteknik att förflytta personer på ett sätt som inte orsakar skador vare sig hos 

personal eller patient, och samtidigt låter patienten vara aktiv och delaktig (Vårdhandboken 
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2018; Reifeldt, 2015). I många kommuner är fysioterapeuterna ansvariga för att förmedla 

denna kunskap till omvårdnadspersonalen eftersom de har denna kompetens, och det sker 

oftast i form av förflyttningsutbildningar. Det är då viktigt att utbildningarna utformas på ett 

sätt som gör att personalen tar till sig kunskaperna, att de tillämpas i omvårdnadsarbetet och 

sedan bibehålls över tid.  

Enligt Kolb definieras lärande som en ständigt pågående process där vi tillägnar oss kunskap 

genom transformation av erfarenheter (Kolb, 2015). Grunden i denna process är Experiential 

learning d.v.s. upplevelsebaserad inlärning som baseras på traditioner inom socialpsykologi, 

filosofi och kognitiv psykologi, och har ett holistisk integrerat perspektiv på inlärning som 

kombinerar erfarenhet, uppfattning/varseblivning, kognition, och beteende (Kolb, 2015). Vi 

lär genom att få egna konkreta erfarenheter och bearbetar dessa till kunskap som används 

och sedan i sin tur ger nya erfarenheter. Detta beskrivs som Kolbs lärandecirkel (Figur 1). 

Denna sekvens upprepas om och om igen då nya erfarenheter kräver att tidigare teorier och 

begrepp omarbetas. 

 

  

Figur 1: Lärandecirkel modifierad efter Kolb (2015).  

 

Det finns två dominerande lärstilar där den ena utgår från teoretiska begrepp som sedan kan 

omsättas i praktiska handlingar medan den andra startar med praktiskt experimenterande 

som sedan kan teoretiseras (Kolb, 2015). Vissa lär sig bäst genom teorier eller att reflektera 

och observera, andra genom aktivt experimenterande och konkreta erfarenheter (Kolb, 

2015).  

Förflyttningsutbildningar kan utformas på olika sätt med olika pedagogik men vanligtvis 

innefattar de praktiska moment. I en förflyttningsutbildning i Natural mobility får deltagarna 

lära sig att låta patienten använda sin egen förmåga att förflytta sig och på så sätt minska 

belastningen för personalen (Kindblom-Rising et al., 2002). Utbildningen kan innehålla 

moment där deltagarna lär sig genom att prova praktiskt för att bli mer medvetna om hur det 

•Vad hände?

•Vad betyder 

det?

•Vad har jag 

lärt mig?

•Vad händer?
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jag lärt mig?
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känns i egna kroppen att förflytta och själv bli förflyttad och lär sig också genom att observera 

andra. Ett annat exempel på förflyttningsutbildning där deltagarna provar praktiskt för att 

erhålla egna erfarenheter både i rollen som personal och patient är de kurser som anordnas 

av Hjälpmedelcenter Sverige (Reifeldt, 2015). 

Hur omvårdnadspersonal påverkas i längden av förflyttningsutbildningar har studerats. 

Omvårdnadspersonal upplevde minskad belastning och ökad tillfredsställelse i arbetet ett år 

efter en utbildning i Natural Mobility (Kindblom-Rising et al., 2002). En intervjustudie 

rörande vårdpersonalens uppfattningar om förändrat arbetssätt vid patientförflyttningar 18 

månader efter en utbildning nämndes främst ökad kroppsmedvetenhet samt medvetenhet 

om patientens rörelser och ökat fokus på samarbete med patienten (Kindblom-Rising, 

Wahlström & Ekman, 2007). Efter genomgången utbildning enligt Stockholm Training 

Concept förbättrade vårdpersonalen sin arbetsteknik och upplevde mindre obehag under 

förflyttningarna samt att patienten upplevde förbättrad komfort och säkerhet (Johnsson et 

al., 2002).  

I den aktuella kommunen erbjuds omvårdnadspersonalen utbildning i förflyttningsteknik 

och rehabiliterande arbetssätt, där arbetsgivarens mål är att förse personalen med nödvändig 

kunskap för att förebygga arbetsskador och befrämja patienternas funktionsförmågor. Det är 

dock inte utvärderat vad denna utbildning leder till i ett längre perspektiv. Det är inte känt 

hur personalen upplever nyttan av utbildningen när det gått en tid efter utbildningstillfället. I 

slutet av kurstillfället fyller deltagarna i en utvärdering av hur de skattar sin kunskapsnivå 

inom utbildningens olika delar och hur nöjda de är med utbildningsdagen som helhet men 

det är okänt hur deltagarna upplever förflyttningsarbetet en tid efter utbildningen, om de 

faktiskt tillämpar kunskaperna. Att studera hur omvårdnadspersonal upplever sitt arbete 

med patientförflyttningar efter en sådan utbildning skulle bidra med viktig information för 

att vidareutveckla utbildningarna, så deras syfte uppfylls. 

1.7 Problemformulering 

Patientförflyttningar utgör en stor del av vardagen för både omvårdnadspersonal och 

patienter inom kommunal hälso- och sjukvård. Förflyttningarna står ofta för en stor del av 

patienternas dagliga fysiska aktivitet. Att bibehålla deras funktionsförmåga och delaktighet i 

förflyttningar är ett viktigt mål vilket befrämjas av ett rehabiliterande arbetssätt. 

Förflyttningar kan dock även medföra risk för skador hos såväl patient som personal om de 

utförs på ett felaktigt sätt, samt kan bidra till ökad fysisk belastning för personalen om 

patienten passiviseras. Det är därför viktigt att personal får kunskaper om förflyttningsteknik 

och rehabiliterande arbetssätt. Sådan förflyttningsutbildning för ny omvårdnadspersonal 

genomförs regelbundet av arbetsterapeuter och fysioterapeuter i den aktuella kommunen. 

Om arbetssättet som lärs ut verkligen tillämpas är okänt. Kunskap om hur kursdeltagarna 

upplever arbetet med patientförflyttningar och hur de upplever att de tillämpar 

utbildningens kunskaper behövs för att kunna vidareutveckla utbildningen i 

förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt. 
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2 SYFTE 

Att ta reda på hur omvårdnadspersonal upplever arbetet med patientförflyttningar efter 
utbildning i förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt.  

3 METOD 

3.1 Design 

Studien gjordes som en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Denna design gav 

möjlighet att beskriva omvårdnadspersonalens egna upplevelser av arbetet med 

patientförflyttningar (Lundman & Graneheim, 2012), och valdes därför till denna studie. 

3.2 Urval 

Studien innefattade omvårdnadspersonal som genomgått en heldagsutbildning i 

förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt i den aktuella kommunen. Sex personer 

som genomgått utbildningen för minst 6 månader sedan rekryterades till att delta i studien. 

Urval av deltagare gjordes ändamålsenligt (Carter & Lubinsky, 2016) för att få representation 

från olika verksamhetsinriktningar och arbetsplatser d.v.s. från personalgrupper arbetande i 

hemtjänst i ordinärt boende och i särskilda boendeformer med antingen somatisk eller 

demensinriktning. Ett exklusionskriterie var avslutad tjänst i kommunen efter genomgången 

utbildning. 

Deltagarna var kvinnor i åldrarna 29-44 år och arbetade på fem olika geografiskt åtskilda 

enheter på särskilt boende med både somatisk och demensinriktning (5 respondenter) eller i 

hemtjänst (en respondent). De var utbildade undersköterskor och hade arbetat inom 

vårdyrket 5-23 år. Samtliga hade även tidigare genomgått någon form av 

förflyttningsutbildning. De fysiska besvär som de hade känt i sitt arbete var ont i ländryggen, 

axlarna, knäna och händerna. 

3.3 Utbildningen i förflyttningsteknik och rehabilitera nde arbetssätt 

Kursen i den aktuella kommunen riktade sig till anställd personal, inom vård och omsorg 

samt stöd och service för vissa funktionshindrade individer. Kursledare och ansvariga för 

utbildningen var legitimerade fysioterapeuter och arbetsterapeuter på kommunens 

rehabiliteringsenhet. Utbildningen omfattade en heldag med både teoretiska och praktiska 
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moment. Kursen syftade till att befrämja ett arbetssätt hos personalen som förbygger skador 

hos personal och patienter, samt verkar för att patientens aktivitetsförmåga bibehålls. 

Utbildningens kursplan utgjordes av teoretisk genomgång och praktisk tillämpning av: 

• Naturliga rörelsemönstret. 
• Tillvaratagande av patientens resurser. 
• Fysiska lagar som påverkar förflyttningar. 
• God arbetsställning. 
• Hantering och användning av förflyttningshjälpmedel. 

 
Innehållet i utbildningen baserades i huvudsak på kurser och utbildningsmaterial från 

Hjälpmedelcenter Sverige (Reifeldt, 2013, 2015; Reifeldt & Cederberg, 2002) samt 

Vårdhandboken (Vårdhandboken, 2018). Årligen genomförs fyra utbildningar för totalt 60 

deltagare. 

3.4 Datainsamling 

Datainsamling gjordes genom semistrukturerade intervjuer med öppna frågor (Carter & 
Lubinsky, 2016) enligt en intervjuguide (Bilaga A). Frågorna berörde hur 
omvårdnadspersonalen upplever sitt sätt att arbeta med förflyttningar och rehabiliterande 
arbetssätt efter genomgången utbildning, hur de upplever att de använder utbildningens 
kunskaper, och vad som underlättar eller hindrar detta. Provintervjuer gjordes initialt med 
två personer och dessa inkluderades i studien eftersom det insamlade materialet från dessa 
bedömdes vara tillräckligt och inga frågor ändrades i intervjuguiden efter provintervjuerna. 

3.5 Tillvägagångssätt 

3.5.1 Rekrytering 

Skriftligt tillstånd för att genomföra examensarbete inhämtades från aktuella 

verksamhetschefer. Enhetschefer från aktuella enheter kontaktades och informerades om 

studien via mail (Bilaga B). Samtycke till att inkludera personal på deras enheter i studien 

och att intervjuer kunde göras på arbetstid efterfrågades. Ett brev (bilaga C) mailades till 

personer som genomgått utbildning i förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt enligt 

deltagarlistor, där initialt den första personen på listan kontaktades från de olika enheter 

som var representerade vid de aktuella utbildningarna. I brevet informerades om studiens 

syfte och upplägg. Personerna som var både kvinnor och män tillfrågades om att delta i 

studien. Pga. låg svarsfrekvens trots påminnelser kontaktades slutligen samtliga deltagare 

från de aktuella utbildningarna, vilket skedde löpande, parallellt med intervjuer. De sex som 

samtyckte till deltagande fick välja en tid för intervju i anslutning till sin arbetsplats.  



 

10 

3.5.2 Genomförande av intervjuerna 

För att intervjusituationen skulle bli så trygg och naturlig som möjligt för deltagarna valdes 

ett ostört rum på deras arbetsplats (Trost, 2010).  Intervjuerna genomfördes med båda 

författarna närvarande, tog ca 30 minuter och spelades in på diktafon. En av författarna 

ställde frågorna i intervjuguiden (Bilaga A) och den andra var i huvudsak observatör men 

hade möjlighet att ställa kompletterande följdfrågor. Båda författarna deltog vid intervjuerna 

för att båda skulle få kännedom och förförståelse för materialet (Trost, 2010).  

3.6 Dataanalys 

Det insamlade materialet analyserades utifrån manifest kvalitativ innehållsanalys (Lundman 

& Graneheim, 2012). De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant. Texten 

analyserades av författarna gemensamt med en induktiv ansats, d.v.s. bearbetades 

förutsättningslöst, där man ej utgick från någon specifik teori. De enskilda intervjuerna 

benämndes med en bokstav för att uttalanden skulle kunna särskiljas från varandra. Ett 

Excel dokument användes i den första delen av analysen, där data fördes in i kolumner, och 

där varje deltagare hade ett eget blad. Meningsbärande enheter som var relevanta utifrån 

studiens syfte lyftes ut. Dessa enheter var ord, meningar och stycken som hörde ihop genom 

sitt innehåll och textens sammanhang. Meningsenheterna kondenserades och gjordes 

därmed mera lätthanterliga. Detta gjorde att texten förkortades samtidigt som det centrala 

innehållet bevarades. De kondenserade meningsenheterna kodades utifrån studiens syfte. En 

kod är en etikett som gör det lättare att få överblick över innehållet. Samtliga koder med 

tillhörande meningsbärande enhet skrevs ut från Excel arken färg kodat där varje deltagare 

erhöll en egen färg så att författarna sedan kunde spåra koder till den ursprungliga texten. 

Koderna klipptes ut och sorterades. Koderna jämfördes avseende likheter och skillnader och 

koder med liknande innehåll fick utgöra en grupp, där grupperna blev underkategorier, som 

sedan sammanfördes till kategorier. Se beskrivning av analysprocessen i Tabell 1 samt 

exempel på hur materialet analyserats i Tabell 2. Författarna fick upprepade gånger under 

analysprocessen gå tillbaka till meningsbärande enheter för att verifiera koden och 

kontrollera sammanhanget. Strukturen och innehållet i kategorierna ändrades flera gånger 

under analysarbetet. Genom kategoriseringen påvisades mönster i intervjumaterialet. 

Kategorierna diskuterades med handledaren för att få stöd i analysprocessen. Kondensering, 

kodning och kategorisering gjordes genom analys på en låg abstraktionsnivå på det manifesta 

innehållet, och hölls textnära (Lundman & Graneheim, 2012).   
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Tabell 1: Beskrivning av analysprocessen enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

 

Ord eller meningar 

ur texten som svarar 

mot syftet 

 

Texten kortas men 

väsentligt innehåll bevaras 

 

Sammanfattning av 

meningsenheten 

 

Delar som 

tillsammans 

utgör en 

kategori 

 

Utgörs av koder 

med liknande 

innehåll 

 

Tabell 2: Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

 

jättebra med lyftar som är i 

taket och allt annat som vi har, 

alltså som vi behöver, allt som 

finns, alla dom där 

snurrplattorna om man skall 

vända sig lättare, eller 

draglakan 

 

jättebra med 

taklyftar, 

snurrplattor, 

draglakan och allt 

som vi har och 

behöver 

 

tillgång till alla 

hjälpmedel 

som behövs 

 

Hjälpmedel och 

anpassad miljö 

 

Goda 

förutsättningar i 

omgivningen 

 

alltså lyft finns ju här om vi åker 

på larm och nå´n har ramlat då 

tar vi med oss en lift, ja, den är 

väldigt bra. 

 

vi har en bra lyft 

för 

larmsituationer 

 

bra 

hjälpmedel 

finns 

 

Hjälpmedel och 

anpassad miljö 

 

Goda 

förutsättningar i 

omgivningen 

 

det var ju vissa hjälpmedel där 

som inte vissa personal här 

hade med sig, de kanske gått 

sin utbildning för länge se´n och 

det kommit nya hjälpmedel så 

då kan jag delge dem den 

informationen jag lärde mig. 

 

jag delger 

information om 

nya hjälpmedel 

till personal som 

gått sin utbildning 

för länge se´n 

 

delger nya 

kunskaper till 

kollegor 

 

Fungerande 

samarbete med 

kollegor, 

rehabombud, 

fysioterapeuter 

och 

arbetsterapeuter 

 

Goda 

förutsättningar i 

omgivningen 
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3.7 Etiska överväganden 

Studien följde god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) och utgick från de etiska 

principerna i Helsingforsdeklarationen (2013). Detta innebar att skriftligt tillstånd för att 

genomföra examensarbete inhämtades från verksamhetschefer. Informerat samtycke 

inhämtades från deltagarna via mail och muntligt vid intervjutillfället. Deltagandet i studien 

var frivilligt och kunde när som helst avbrytas utan att deltagaren behövde ange något skäl. 

Ingen information i studien kan härledas till någon enskild person som deltagit i studien. För 

att bevara deltagarnas konfidentialitet avidentifierades det inspelade materialet vid 

transkribering, dvs. information i intervjun som skulle kunna kopplas till deltagaren, t.ex. 

namn och platser, togs bort. Eftersom enhetschefer godkänt att personer i deras verksamhet 

kunde tillfrågas om deltagande i studien på arbetstid, visste de således att personal från deras 

enhet kunde komma att delta i studien. De skulle ha kunnat ta reda på vilka som deltagit i 

utbildningen under året via närvarolistor, men inte vilka av dessa personer som deltog i 

studien. Deltagarna var inte anonyma för författarna eftersom de träffades vid intervjun. 

De inspelade ljudfilerna raderades på diktafonen efter att de sparats på lösenordskyddad 

dator där endast författarna hade åtkomst. När uppsatsen är examinerad och klar raderas all 

insamlad data.  

Författarna ingick i gruppen som utbildar omvårdnadspersonal och hade varit kursledare för 

några av studiens deltagare. Detta skulle kunna ha påverkat hur deltagarna svarade på 

intervjufrågorna. Studiens deltagare kan även i framtiden komma att samarbeta med 

författarna i det dagliga patientarbetet vilket också kan ha påverkat hur deltagarna uttryckte 

sina svar.  

4 RESULTAT 

Genom analysarbetet påvisades fem kategorier och åtta underkategorier som svarade på 

studiens syfte att undersöka omvårdnadspersonalens upplevelser av patientförflyttningar 

efter en utbildning i förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt. Dessa kategorier och 

underkategorier ses i tabell 3. 
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Tabell 3: Underkategorier och kategorier  

Underkategorier Kategorier 

 Viktigt med säkerhet för personal och patient 

 Medvetenhet om patientens medverkan 

Miljön kan försvåra arbetet  

Fysiskt utmanande Hjälpmedel kan saknas 

Belastande arbete trots hjälpmedel och 

förflyttningsteknik 

Problemlösningsförmåga krävs Psykiskt utmanande 

Frustration pga otillräcklighet 

Gemensamt arbetssätt  

Goda förutsättningar i omgivningen  Fungerande samarbete med kollegor, 

rehabombud, fysioterapeuter och 

arbetsterapeuter 

Hjälpmedel och anpassad miljö 

 

4.1 Viktigt med säkerhet för personal och patient 

Omvårdnadspersonalen som deltog i studien upplevde att de tog ett stort ansvar för 

säkerheten vid patientförflyttningar och gjorde därför bedömningar för att skydda både sig 

själva och patienten vid förflyttningsarbetet. Deltagarna i studien uttryckte att de kände 

ansvar för att hålla sig skadefria, och strävade efter att arbeta med arbetsställningar som 

förebygger arbetsskada. Samtliga deltagare uttryckte vikten av att ha kunskap om 

förflyttningar och hjälpmedel för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt både för personal 

och patient, och flera deltagare angav att utan kunskaper hade de riskerat att få arbetsskada. 

Deltagarna uttryckte även behov av återkommande repetition och att få uppdatering om t.ex. 
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nya hjälpmedel. Där instruktioner om patientens förflyttning getts av annan yrkesgrupp 

såsom fysioterapeut och arbetsterapeut, uppgav personalen att de var noga med att utföra 

arbetet enligt dessa direktiv, då de förstod att en bedömning gjorts som grund till 

instruktionen.  

”för det första använder jag de hjälpmedel som finns, för det andra tänker jag då i stunden 

vilket är det bästa och det säkraste sättet för den personen och för mig också.” (Deltagare B)  

”ett grått band med röda handtag som man kan sätta bakom och en kan hålla emot medan 

man flyttar bak i rullstolen. Den är också jättebra. Då blir det, slipper man slita ut sina axlar i 

stället utan då tar man ju hjälp av hela sin kropp och kroppstyngd.” (Deltagare D) 

4.2 Medvetenhet om patientens medverkan 

En återkommande uppfattning hos omvårdnadspersonalen var att de strävade efter att 

tillvarata patientens förmågor vid förflyttningar. De var medvetna om sin betydelse för 

huruvida patienten kommer att bibehålla sin förmåga att medverka vid förflyttningarna eller 

ej, och vikten av att därför arbeta med ett rehabiliterande förhållningssätt. Efter 

förflyttningsutbildningen upplevde deltagarna ökad förståelse för patientens situation och 

kunde därigenom också lättare motivera till medverkan. Deltagarna uttryckte en uppfattning 

om att flera patienter uppskattade att få hjälp att vara aktiva vid förflyttningar. 

”kan de till exempel gå från sängkanten till rullstolen med rollator ska man låta dem göra det i 

stället för att ta liften till rullstolen.” (Deltagare A)  

”vissa kan faktiskt föra sig lite själva i sin rullstol. Då kan de börja och rulla sig ut lite med 

hjälp av fötterna och benen då, liksom, hjälpa till lite med armarna och hjulen medan jag 

plockar i ordning lite på rummet, ja men börja du rulla ut lite så kommer jag, liksom och då 

blir det en liten push också, då gör dom faktiskt det, ja lite såna trix, lirka lite med dom.” 

(Deltagare E) 

4.3 Fysiskt utmanande 

En upplevelse som många av studiens deltagare delade var att förflyttningsarbetet innebar 

fysiska utmaningar av olika slag, som de dagligen ställdes inför. De tyckte att de hade fått 

goda kunskaper för att kunna hantera sin situation, men arbetet upplevdes ändå fysiskt 

tungt. 

4.3.1 Miljön kan försvåra arbetet 

Flera deltagare uttryckte att patientens boendemiljö kunde hindra dem att arbeta 

ergonomiskt, vilket kunde vara fallet både i ordinärt boende och på särskilt boende. 
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”du står dubbelvikt. Så att det är så trångt så att, ja, ibland är det tufft för kroppen.” (Deltagare 

F)  

4.3.2 Hjälpmedel kan saknas 

Personalen uppgav att arbetet försvårades och belastningen ökade när adekvata hjälpmedel 

ej fanns till hands, vilket kunde bero på att de gått sönder eller nytt behov hade uppstått pga. 

ändrat status hos patienten, och att hjälpmedel ej hade köpts in. 

”att vi inte har de hjälpmedel som skall finnas tillgängliga, alltså dom, dom håller inte, det gör 

de inte, det finns inte grejor till det liksom. Och, ja det är väl ekonomiskt, antar jag, men det 

borde det ju inte vara, det, hm, ja men det hindrar mycket faktiskt” (Deltagare E)  

4.3.3 Belastande arbete trots hjälpmedel och förfly ttningsteknik 

Generellt upplevdes arbetet med patientförflyttningar som fysiskt belastande, trots att 

deltagarna ansåg sig ha goda kunskaper för att utföra arbetet, samt att det innebar många 

delmoment som måste utföras. Även om hjälpmedel som golvlyft användes upplevdes ändå 

förflyttningsmomentet fysiskt belastande, då den var tung att svänga och köra, samt att 

lyftanvändning innebar många extra moment för att förflytta patienten från rullstolen via 

sängen till toaletten. De uppgav också att arbetet blev belastande då patienten motsatte sig 

att använda de hjälpmedel och tekniker som personalen hade tänkt.  

”det är ju en belastning för kroppen, varenda gång man ska göra en förflyttning. Det går ju inte 

att komma ifrån. Och sedan är det mer eller mindre belastningar så klart” (Deltagare C)  

4.4 Psykiskt utmanande 

Deltagarna upplevde utmaningar i förflyttningsarbetet även på det psykiska planet. Arbetet 

krävde engagemang och förmåga att tänka ut olika lösningar på problem de ställdes inför. De 

uppgav att det var krävande känslomässigt när de försökte arbeta på ett bra sätt men 

hindrades av olika anledningar.  

4.4.1 Problemlösningsförmåga krävs 

Personalen utmanades att lösa många förflyttningssituationer i vardagen genom sin förmåga 

att tänka och prova nya saker, ibland fanns dock inga bra lösningar.  

”när vi inte haft någon lift kanske eller så där, då har vi fått använda många olika hjälpmedel 

och så, som inte alltid kanske har fungerat, ibland fungerar det vissa dagar och så.” (Deltagare 

E) 
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4.4.2 Frustration pga otillräcklighet 

Personalen kände ofta frustration i förflyttningsarbetet pga olika faktorer. Tidsbrist och 

brister i miljön var stressande då dessa faktorer var svåra att påverka. Flera deltagare 

arbetade med demenssjuka där en stor utmaning var att nå fram till patienten då den ej 

förstod, vilket ledde till en känsla av otillräcklighet. Ibland saknades samsyn i arbetsgruppen 

hur förflyttningsarbetet skulle utföras, och de kunde möta motstånd från kollegor. I vissa fall 

upplevdes det bero på bristande kunskap eller ovilja till förändring hos kollegorna. 

”Vill inte höja sängen och så där, säger att man måste göra det. Men man orkar inte tjata hela 

tiden, alltså höja sängen säger jag alltid till om, men alltså ibland så kanske de (kollegorna) gör 

lite konstiga förflyttningar och då ja, man säger till men man orkar inte säga till varenda gång.” 

(Deltagare C)  

”så tänker man inte riktigt på att man gör det steg, för steg, för steg i lugn och ro utan det ska 

bara gå så snabbt för att man ska hinna ta upp fem stycken till själv. Så där är det största 

hindret.” (Deltagare D) 

4.5 Goda förutsättningar i omgivningen 

Deltagarna uppgav många exempel där förflyttningsarbetet fungerade bra. Flera tyckte att 

hjälpmedelsbehovet var tillgodosett och underlättade för omvårdnadspersonal genom att 

belastningen minskades, samt att den fysiska miljön var anpassad till arbetet. De uppgav att 

samarbetet kring patientförflyttningar fungerade väl både inom arbetsgruppen och med 

andra yrkesgrupper, och att de hade gemensamt arbetssätt. 

4.5.1 Gemensamt synsätt  

Enligt deltagarna fanns ett gemensamt synsätt där omvårdnadspersonalen arbetade på 

samma sätt vid förflyttningar och också vävde in ett rehabiliterade arbetssätt. Arbetssättet 

var något som var inarbetat och ofta outtalat, användes automatiskt och gjorde arbetet 

smidigt. En förutsättning för ett gemensamt synsätt var att samtliga i arbetsgruppen fått 

utbildning i förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt enligt omvårdnadspersonalen, 

och de kände dessutom behov av återkommande repetition för att hålla synsättet levande. 

”det blir enklare samarbeta också i gruppen, för när alla använder dom här kunskaperna och 

sånt det är, det blir inte lika tungt, det är ju väldigt underlättande.” (Deltagare E)  

”Jag upplever att det fungerar bra. Att vi i personalen är så pass samspelta, att vi känner 

varandra så väl att vi behöver inte prata med varandra för det går så bra ändå. För vi vet vad 

den andra gör.” (Deltagare A)  
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4.5.2 Fungerande samarbete med kollegor, rehabombud , fysioterapeut och 
arbetsterapeut 

Omvårdnadspersonalen kände trygghet i att efterfråga hjälp vid svårigheter med 

förflyttningar. De kunde ta hjälp av kollegor på arbetsplatsen, där de också hade tillgång till 

rehabombud med utökade kunskaper, och även kontakta fysioterapeut och arbetsterapeut, 

vilka de hade gott samarbete med. När personalen märkte att de behövde ge information och 

tips till varandra, framför allt till ny personal, rörande patienters förflyttningar, hjälpmedel 

och förflyttningsteknik för att arbetet skulle kunna fortlöpa bra, så var de noga med att 

förmedla kunskap till varandra för att samarbetet skulle fungera. 

”Vi har ju väldigt bra rehabombud här som man kan rådfråga mycket, som gärna visar också.” 

(Deltagare D)  

”Om vi har några frågor så kan vi alltid ringa och fråga (fysioterapeut) gällande nånting, alltså 

när det gäller hjälpmedel, så kan vi alltid ha dialog.” (Deltagare B)  

4.5.3 Hjälpmedel och anpassad miljö 

En återkommande upplevelse hos omvårdnadspersonalen var att de hade goda 

förutsättningar för förflyttningsarbetet, främst genom god tillgång till hjälpmedel, vilket 

gjorde att arbetet avlastades i hög grad. En tillrättalagd fysisk miljö underlättade också deras 

arbete. 

”jag älskar ju bara taklyftar, det är en gudagåva.” (Deltagare D)  

”upplever det väldigt lätt och praktiskt, med alla hjälpmedel som vi har tillgång till.” 

(Deltagare B)  

5 DISKUSSION 

5.1 Resultatsammanfattning 

I resultatet framkom att omvårdnadspersonalen lade stod vikt vid att försöka arbeta med 

förflyttningar på ett ergonomiskt och säkert sätt för att undvika skador på sig själva eller 

patienten. Arbetssättet med förflyttningsteknik och att uppmuntra till patientens medverkan 

uppfattades som en naturlig del i verksamheten. Uppfattningen var att kunskap från 

utbildningar behövs för att förebygga belastningsskador, undvika skador på patienten och för 

att bibehålla patientens förmågor. Ibland upplevde omvårdnadspersonalen försvårande 

omständigheter i den fysiska miljön såsom t.ex. platsbrist och i den psykiska arbetsmiljön i 
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form av stress eller i samarbetet med patienten eller kollegor. Flera goda förutsättningar 

kring patientförflyttningar upplevdes finnas, där tillgången till hjälpmedel, det fungerande 

samarbetet och det gemensamma synsättet särskilt påtalades. Arbetet upplevdes trots detta 

tidvis fysiskt belastande.  

5.2 Resultatdiskussion 

Omvårdnadspersonalen tyckte att det var viktigt med säkerheten vid förflyttningar för 

personal och patient. De var noga med att skydda sin egen kropp från stora belastningar 

genom att använda de tekniker de lärt sig samt olika hjälpmedel för att förhindra 

arbetsskador. De tänkte på att utföra manuella förflyttningar genom att förflytta längs 

underlag och inte lyfta manuellt i arbetet vilket stämmer väl överens med det som lyfts fram i 

Vårdhandboken (2018).  Att undvika manuella lyft ledde till minskade arbetsskador enligt en 

litteraturstudie gjord av Maydea-Letourneau (2014) som sammanställde studier mellan 

2000-2012 rörande muskuloskeletala skador, arbetsskador vid patientarbete och olika 

åtgärdsprogram för patientförflyttningar. Detta kan bekräftas i vår studie där 

omvårdnadspersonalen uppgav få fysiska besvär i samband med förflyttningsarbetet och 

undvek manuella lyft. I en jämförande studie av Garg och Kapellusch (2012) som följde upp 

långtidseffekter av användandet av förflyttningshjälpmedel på vårdinrättningar med kroniskt 

sjuka patienter minskade skadefrekvensen hos personalen vid patientförflyttningar jämfört 

med innan införandet av hjälpmedel och ergonomiska program. De hjälpmedel som infördes 

var mobil personlyft, uppresningslyft, mobil hygienstol, gåbälte och glidlakan, vilka samtliga 

används även i den aktuella kommunen. I studien framkom också att tre av fyra patienter 

upplevde hjälpmedlen som komfortabla och säkra (Garg & Kapellusch, 2012). Att arbeta för 

patientens säkerhet och komfort var något som deltagarna i vår studie tyckte var viktigt och 

tänkte på vid användandet av hjälpmedel. 

Att använda ergonomiska arbetsställningar var också något de lade stor vikt vid, eftersom de 

inte ville skada sig. Arbete med böjd eller vriden bål skall undvikas (AFS 2012:2), och det 

finns samband mellan arbete med böjningar och vridningar i bål och ryggsmärta (Riihimaki, 

1991). Kunskap om ergonomiska principer och tekniker är en del av förflyttningsutbildningar 

och i likhet med Stockholm Training Concept enligt Lagerström et al. (1998) ingår detta i 

utbildningen i den aktuella kommunen, både teoretiskt och praktiskt. I intervjuerna framgick 

att omvårdnadspersonalen i den aktuella kommunen tyckte att arbetsställningarna och 

tekniken de lärt sig underlättade arbetet i hög grad d.v.s. arbetet gick smidigare och den 

upplevda belastningen minskade vid förflyttningar vilket överensstämmer med resultatet i en 

studie av Johnson et al. (2002) där förflyttningstekniken förbättrades efter utbildning i 

Stockholm Training Concept. 

Alla deltagare i vår studie hade genomgått en eller flera förflyttningsutbildningar innan 

utbildningen i den aktuella kommunen. Flera deltagare uttryckte att de inte hade klarat av 

sitt arbete utan kunskaper från förflyttningsutbildning. Exakt vilken kunskap de fått från 

respektive utbildningstillfälle skulle troligen ej gå att urskilja. Eftersom deltagarna beskrev 

att de arbetade enligt principer som förespråkas i vår utbildning tror vi att utbildningen 
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bidragit till deras kunskaper, eller åtminstone förstärkt eller befäst tidigare kunskaper. Något 

som deltagarna specifikt härledde till vår utbildning var nyttan av att bli medvetna om 

kroppens rörelser under det praktiska arbetet på utbildningen genom ökad kroppskännedom 

och att det var värdefullt att få feedback på sitt rörelsemönster från kursledare och andra 

deltagare. Medvetenhet om kroppen och adekvata rörelser gör att personalen kan utveckla 

tillit till sig själva (Broberg & Lenné, 2017) och bör finnas med i förflyttningsutbildningar 

(Johnson et al., 2002), vilket även deltagarna i denna studie framhöll. Eftersom personal 

upplevde stora fördelar med att använda kunskapen om ergonomi och teknik var de 

motiverade till att implementera detta i sitt arbetssätt och det talar för att 

förflyttningsutbildningar bör innehålla ergonomiska principer och tekniker som också får 

provas praktiskt. Att prova praktiskt för att tillägna sig kunskap överensstämmer med Kolbs 

modell av lärandeprocessen (Kolb, 2015). Enligt Kolb finns två dominerande lärstilar där 

vissa lär sig bäst genom teorier eller att reflektera och observera, andra genom aktivt 

experimenterande och konkreta erfarenheter, vilket utbildningen i den aktuella kommunen 

tillgodoser eftersom kursdeltagarna där får reflektera över de praktiska moment de genomför 

men även får teorier och principer att utgå ifrån. I Experiential learning d.v.s. 

upplevelsebaserad inlärning enligt Kolb (2015) lär vi av våra erfarenheter och transformerar 

dessa till kunskap som används och skapar nya erfarenheter, vilket deltagarna på 

utbildningen gör eftersom de ofta har gymnasial vårdutbildning och viss erfarenhet från 

vårdarbete som genom förflyttningsutbildningen kan transformeras till ny kunskap. 

Omvårdnadspersonalen upplevde att de alltid försökte följa instruktioner som fysioterapeut 

och arbetsterapeut gett, något som gav goda förutsättningar för att arbetet utfördes på ett sätt 

som gynnade både personal och patient. I en amerikansk artikel av Nelson & Baptiste (2006) 

rekommenderades att omvårdnadspersonal arbetar utifrån en förflyttningsbedömning, som 

en av flera interventioner för att arbetsskador ska undvikas, och i Sverige är det oftast 

fysioterapeuten som gör denna bedömning. Även Reifeldt (2017) föreslår att fysioterapeuten 

eller arbetsterapeuten gör bedömning och instruktion gällande hur mycket hjälp som ska ges 

eller vilket hjälpmedel som ska användas i patientarbetet, och detta görs i den aktuella 

kommunen för att öka säkerheten för patient och personal. 

Deltagarna i studien upplevde alltså att de var noga med säkerheten och att uppmärksamma 

risker i arbetet, att de gjorde bedömningar och tog hänsyn till variationer i patientens status. 

Det överensstämmer med vad Arbetsmiljöverket (2001, 2012) anger, att personal måste göra 

riskbedömningar för att undvika skada på patienten eller sig själva. 

Omvårdnadspersonalen uttryckte ett stort ansvar för att bibehålla patientens 

förflyttningsförmåga, och förstod vikten av hur de tillät patienten vara medverkande eller ej. 

En stor del av patientens dagliga totala fysiska aktivitet består av förflyttningar, vilket gör att 

deras medverkande är viktigt även ur denna synpunkt. Omvårdnadspersonalen såg fördelar i 

att samverka med patienten för att själva avlastas i arbetet, men framför allt för att få 

patienten aktiv och genom detta även minska sin belastning i längden, något som även 

Kindblom-Rising et al. (2011) har konstaterat i en kontrollerad studie där vårdpersonalens 

rörelsemedvetenhet och arbetssätt utvärderades efter en utbildning i förflyttningsteknik med 

Natural Mobility. Kindblom-Rising et al. (2011) drog slutsatsen att kunskap om hur patienten 

aktiveras vid förflyttningar genom guidning och muntlig instruktion bör ingå i 
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förflyttningsutbildningar till personal. Omvårdnadspersonalen i vår studie uppgav att de 

genom förflyttningsutbildning fått redskap att göra patienten aktiv genom att använda sig av 

det naturliga rörelsemönstret och att veta hur de skulle ge instruktioner till patienten vid 

förflyttningar, i likhet med studien av Kindblom-Rising et al. (2011). De angav särskilt att 

genom att prova praktiskt på utbildningen och att själva bli förflyttade fick de bättre 

förståelse för vad som kunde öka patientens medverkan, vilket talar för att utbildningens 

upplägg i den aktuella kommunen tillgodoser deltagarnas behov. 

Omvårdnadspersonalen angav att de var medvetna om patientens välmående inte bara 

fysiskt utan även om att patientens medverkan i förflyttningar var betydelsefullt för dennes 

självkänsla och självförtroende. En positiv omgivning är ett viktigt stöd för att de äldre skall 

fortsätta vara aktiva och det gäller att göra det på ett sätt som patienten upplever glädjefyllt 

och tillfredsställande (Frändin, 2012).  Precis som Månson et al. (2006) angav i sin rapport, 

att vårdpersonal har en viktig uppgift att uppmuntra, locka och motivera patienten till egen 

aktivitet där patientens förmågor ska bevaras eller förbättras, beskrev även våra deltagare sitt 

arbetssätt. 

Omvårdnadspersonalen upplevde arbetet med patientförflyttningar som fysiskt utmanande 

och flera hade känt av tillfälliga besvär från kroppen kopplat till sitt arbete med förflyttningar 

trots att de använde sig av förflyttningstekniker, tänkte på ergonomin samt använde 

hjälpmedel. I en dansk prospektiv kohortstudie på kvinnlig omvårdnadspersonal inom 

äldrevård av Andersen et al. (2014) konstaterades att arbete med dagliga 

patientförflyttningar var associerat med ökad risk för ryggskada, och att användande av 

hjälpmedel ledde till minskad risk för detta. Det faktum att våra deltagare endast angav 

tillfälliga besvär och inte faktiska skador tror vi talar för att deras arbetssätt och användande 

av hjälpmedel är betydelsefullt, och skyddar mot skador. Författarna tror att dessa besvär 

varit avsevärt mer uttalade om omvårdnadspersonalen inte hade arbetat på detta sätt. Alla 

besvär är dock troligen svåra att förebygga även om man arbetar på lämpligt sätt. Deltagarna 

nämnde exempelvis att det kunde uppstå situationer beroende på patientens varierande 

status där personalen inte var beredda på plötslig belastning, exempelvis när en patient 

faller, vilket de uppgav kunde orsaka dem smärta i rygg. Detta samband visas även i en 

översiktsstudie av Riihimaki (1991) där plötslig överbelastning vid manuella lyft i arbetet 

angavs vara en riskfaktor för ryggsmärta. 

Något som också beskrevs öka den fysiska belastningen var när hjälpmedel saknades, gick 

sönder eller fungerade dåligt men ej hade bytts ut. Deltagarna upplevde det svårt att arbeta 

utan lämpliga hjälpmedel, vilket stöds av Hignett (2003) som i en systematisk 

litteraturstudie fann evidens för att hjälpmedel behöver finnas vid patientförflyttningar för 

att minska arbetsskador. Det finns evidens för att användande av förflyttningshjälpmedel 

minskar arbetsskador i samband med patientförflyttningar (Nelson & Baptiste, 2006) vilket 

talar för att patientförflyttningar utan tillgång hjälpmedel är alltför fysiskt belastande. Vidare 

var patienternas boendemiljö något som kunde leda till ökad belastning, framför allt där 

utrymmen ej var anpassade till de moment som krävdes, vilket ledde till svårigheter att 

arbeta på ett ergonomiskt gynnsamt sätt. Detta upplevdes främst vid arbete i ordinärt boende 

men även på särskilt boende, där patienter tilläts möblera på ett sätt som var opraktiskt för 

omvårdnadspersonalen. 
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Omvårdnadspersonalen uppgav att arbetet med patientförflyttningar var psykiskt utmanande 

på flera sätt. Någon beskrev arbetet som viljornas kamp. Vissa patienter var svåra att 

motivera till medverkan, vissa motsatte sig en viss förflyttningsteknik eller ett hjälpmedel och 

åter andra framför allt de demenssjuka var svåra att nå samarbete med, pga nedsatt 

kognition eller agitation. Men det kunde även upplevas frustrerande när kollegor som de 

skulle samarbeta med inte arbetade med god förflyttningsteknik, vilket kunde bero på att de 

ej anammat arbetssättet eller ännu inte haft möjlighet att gå någon utbildning. Den aktuella 

kommunen har som policy att tillsvidareanställd omvårdnadspersonal har 

undersköterskeutbildning eller motsvarande, men personalbehovet gör att även outbildade 

vikarier arbetar. När medarbetaren var helt ny både på enheten och i vården gick mycket 

energi åt till att hela tiden förklara och instruera denne. Omvårdnadspersonal har ett ansvar 

att delta i de utbildningar som erbjuds samt använda kunskaperna i sitt arbete (SFS 

1991:667). Deltagarna i denna studie såg utbildning som självklart och nödvändigt och ansåg 

att kunskaperna även måste repeteras och fyllas på kontinuerligt samt att samtlig personal 

måste gå förflyttningsutbildning för att arbetet skall fungera bra. Behovet av repetition 

stämmer väl med Arbetsmiljöverkets krav på upprepad utbildning i förflyttningsteknik för 

omvårdnadspersonal (AFS 2012:2). Enligt den aktuella kommunens fortbildningsplan ska 

omvårdnadspersonal som genomgått beskriven utbildning repetera sina kunskaper var tredje 

år. Att deltagarna upplevde behov av kontinuerlig utbildning stämmer väl överens med Kolbs 

teori om lärande (Kolb, 2015). Kunskap etableras genom att bearbeta konkreta erfarenheter 

vilket innebär att lärande är en ständigt pågående process enligt Kolb (2015). När 

omvårdnadspersonalen repeterar förflyttningsutbildningen har de ännu fler erfarenheter att 

utgå ifrån vilket gör att lärandeprocessen fortsätter. Speciellt uttryckte deltagarna som redan 

tidigare hade gått förflyttningsutbildning att det var värdefullt att få ytterligare feedback på 

sina arbetsställningar och sin teknik, då de insåg att förbättringar var möjliga och strävade 

också efter att förbättra sig.  

Omvårdnadspersonalen upplevde arbetet tidvis som stressande speciellt då många patienter 

skulle tas upp på morgonen om det fattades personal. Då riskerade man att bara jobba på 

utan att kunna tänka efter, slarvade med det rehabiliterande arbetssättet vilket sedan kändes 

otillfredsställande eftersom man visste hur viktigt det var för patienten. Betydelsen av 

psykosociala arbetsmiljöfaktorer diskuteras till viss del på den utbildning som 

omvårdnadspersonalen får i den aktuella kommunen och kursledarna rekommenderar att 

sådana problem diskuteras i arbetsgruppen och med närmaste chef, men utifrån deltagarnas 

upplevelser i denna studie kanske dessa faktorer skulle beredas större utrymme i 

utbildningen. 

Omvårdnadspersonalen upplevde att det fanns goda förutsättningar för arbetet med 

patientförflyttningar. I stort tyckte de sig se ett gemensamt synsätt, tanken att jobba enligt ett 

rehabiliterande arbetssätt genomsyrade deltagarnas svar och man var ense om att på 

arbetsplatsen fanns en kultur att göra patienten delaktig, att tillvarata eller försöka öka 

patienternas förflyttningsförmåga. Deltagarna uttryckte att återkommande repetition av 

utbildning i förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt var en förutsättning för att 

hålla synsättet levande. Genom att repetera får omvårdnadspersonalen ytterligare en 

möjlighet att reflektera över och analysera sitt sätt att arbeta med patienterna utifrån sina 

erfarenheter, precis som Kolb (2015) beskriver i sin teori för att utvecklingen ska fortgå. 
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Många hjälpmedel fanns till hands, och gjorde stor nytta i förflyttningsarbetet enligt 

deltagarna, vilket överensstämde med Nelson & Baptiste (2006) som beskrev att användande 

av förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar minskade arbetsskador. 

Omvårdnadspersonalen hade tillgång till bl.a. lyftar, vårdarbälten, glidbrädor, höj- och 

sänkbar utrustning och draglakan vilket är rekommenderat som ett minimum (Hignett, 

2003) och upplevdes mycket positivt av personalen. Där taklyftar fanns installerade 

minskade belastningen avsevärt. Det har i flera studier visats att arbetssättet där manuella 

lyft undviks leder till minskade arbetsskador hos vårdpersonal (Garg & Kapellusch, 2012; 

Mayeda-Letourneau, 2014; Nelson & Baptiste, 2006). Deltagarna upplevde det också positivt 

att de hade tillgång till rehabombud med utökade kunskaper på arbetsplatsen, då de 

tillsammans kunde diskutera och få hjälp med olika förflyttnings- eller hjälpmedelsproblem. 

Som en av flera åtgärder för att minska skador vid förflyttningsarbetet har Nelson & Baptiste 

(2006) angett att särskilt utbildad vårdpersonal i verksamheten kan bidra till detta, något 

som liknar rehabombud i den aktuella kommunen. Att få hjälp av rehabombuden i konkreta 

förflyttningssituationer kan innebära att omvårdnadspersonalen tillgodogör sig ytterligare 

kunskap genom reflekterande observation av kollega med god teknik, något som Kolb 

beskriver i sin lärandecirkel (2015). Omvårdnadspersonalen tyckte även att samarbetet med 

fysioterapeut och arbetsterapeut fungerade bra, de kontaktade dessa vid behov och fick hjälp 

när problemen inte gick att lösa på enheten. Även dessa kontakter som ofta innefattar 

handledning kan innebära upplevelsebaserat lärande för omvårdnadspersonalen, något som 

är grundläggande i Kolbs lärandeprocess (2015). För att ett rehabiliterande arbetssätt skall 

kunna upprätthållas var det centralt att fysioterapeuten var lätt att nå uppgav Månsson et al. 

(2006) i sin rapport. Författarna i studien har också uppfattningen att samarbetet mellan 

omvårdnadspersonal och arbetsterapeut och fysioterapeut fungerar bra. Författarna anser att 

de fått värdefull information utifrån studiens syfte vilket har ökat förståelsen för hur 

omvårdnadspersonalen upplever sitt arbete med patientförflyttningar och vilka kunskaper 

omvårdnadspersonalen använder sig av en längre tid efter förflyttningsutbildningen. Vilka 

kunskaper som kommer från utbildningen i den aktuella kommunen kan inte alltid urskiljas 

eftersom omvårdnadspersonalen även hade tidigare förflyttningskunskap, men det arbetssätt 

som de uppgav sig använda överensstämmer med innehållet i utbildningen.  

5.3 Metoddiskussion 

För studien valdes en kvalitativ design med en induktiv ansats. Denna design gav möjlighet 

att beskriva omvårdnadspersonalens egna upplevelser av arbetet med patientförflyttningar 

(Lundman & Graneheim, 2012), och valdes till denna studie eftersom författarna var 

intresserade av hur omvårdnadspersonalen själva skulle beskriva upplevelsen av arbetet med 

patientförflyttningar och det rehabiliterande arbetssättet efter utbildning. I en kvantitativ 

studie hade författarna kunnat mäta effekten av utbildningen med exempelvis en enkät 

gällande deltagarnas teoretiska kunskaper men då inte fått bakomliggande värderingar av 

kunskapen och tillämpningar förklarade, och inte heller vad de såg för svårigheter och 

möjligheter i sitt arbete.  Ett annat sätt att ta reda på hur omvårdnadspersonalen omsatte 

sina kunskaper efter utbildning hade kunnat vara att intervjua patienterna och få deras 

upplevelse av hur personalen arbetade. 
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Eftersom studiens syfte var att beskriva omvårdnadspersonalens upplevelser av 

patientförflyttningar efter en utbildning i förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt i 

den aktuella kommunen, så var det endast aktuellt att rekrytera personer som gått just denna 

utbildning. För att kursdeltagarna skulle kunna relatera tillbaka till utbildningen och 

samtidigt hunnit arbeta efteråt valdes att rekrytering av deltagare skulle göras bland den 

grupp som utbildats 6 månader tidigare. För att öka studiens giltighet var det önskvärt med 

spridning från olika verksamheter (Lundman & Graneheim, 2012). Rekryteringen blev 

tidskrävande då fåtal deltagare svarade på mail trots påminnelser, så ytterligare 

kursdeltagare fick kontaktas parallellt med att intervjuerna påbörjades, och det berodde på 

att den grupp som utbildats i aktuellt tidsspann var relativt liten. Författarna övervägde att 

utöka rekryteringsunderlaget till grupper som gått utbildningen tidigare eller senare, men 

beslutade att inte ta med dessa eftersom de med tiden kunde ha tappat en del av innehållet 

alternativt inte hunnit integrera kunskaperna i sitt arbetssätt ordentligt. De sex personer som 

samtyckte till deltagande i studien arbetade på geografiskt åtskilda enheter i kommunens 

verksamheter inom särskilt boende med både somatisk och demensinriktning eller 

hemtjänst, vilket gav en spridning. Av dessa var samtliga kvinnor eftersom inga manliga 

kursdeltagare som tillfrågades svarade. Verksamheter med vårdtagare inom Lagen om 

särskilt stöd och service, LSS, blev inte representerade i studien som planerat, eftersom de 

tillfrågade personerna från dessa enheter ej svarade, så den spridning av verksamheter som 

eftersträvades i studien gick inte att uppnå. Deltagarna var i åldersspannet 29-44 år vilket 

betydde att inga av de yngsta eller äldsta i omvårdnadspersonalen blev representerade. En 

större spridning i åldrar hade kanske kunnat ge ännu större variation i deltagarnas 

upplevelser men eftersom författarna inte hade några uppgifter om ålder hos kursdeltagarna 

var detta inte möjligt. Däremot framkom det att det fanns en stor spridning, mellan 5-23 år, 

av deltagarnas yrkesverksamma år inom vården vilket gav möjlighet till variation i 

bakomliggande erfarenheter. Inte heller detta var något som författarna kunde styra vid 

rekryteringen. En större demografisk spridning avseende kön och ålder hade varit önskvärt 

för studiens giltighet (Lundman & Graneheim, 2012), dock anger SCB (2018) att endast 8 % 

av undersköterskorna i hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende är män och detta kan 

förklara att enbart kvinnor kom att delta i studien. Studiens resultat äger således giltighet för 

kvinnlig omvårdnadspersonal inom kommunal vård och omsorg, men är alltså inte 

överförbart till manlig omvårdnadspersonal eller till verksamhet inom LSS. Författarna vet 

inte anledningen till varför en del av de tillfrågade ej svarade alls, men en förklaring kan vara 

att de saknade rutiner för att läsa mail, en annan kan vara tidsbrist eller att de tänkte att det 

kunde kännas obekvämt att bli intervjuad, och kanske det faktum att författarna även varit 

kursledare och genom en intervju skulle få veta vilka kunskaper deltagarna hade. En svaghet 

i studien var att endast sex personer intervjuades vilket gav ett snävt underlag vilket  minskar 

överförbarheten (Lundman & Graneheim, 2012). Med fler intervjuer hade andra 

infallsvinklar och perspektiv kunnat framkomma (Trost, 2010) men då tidsperioden under 

vilken studien skulle genomföras var begränsad, fanns inte möjlighet att göra ytterligare 

intervjuer. Författarna kan inte veta om de sex personerna som intervjuades var 

representativa för deltagarna i utbildningen i förflyttningsteknik och rehabiliterande 

arbetssätt. Det finns en möjlighet att de deltagare som samtyckte till medverkan i studien 

också var de mest engagerade och de som var mest positiva till utbildningen. Både positiva 

och negativa upplevelser av patientförflyttningar lyftes dock fram under intervjuerna. Fler 
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deltagare hade varit önskvärt för att öka spridningen av verksamheter, ålder och kön och 

därmed uppnå ökad överförbarhet och giltighet. 

Datainsamling gjordes genom semistrukturerade intervjuer med öppna frågor (Carter & 

Lubinsky, 2016) enligt en intervjuguide. Det insamlade materialet analyserades utifrån 

kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Graneheim, 2012), vilket innebar förutsättningslös 

analys av insamlad data och möjlighet att beskriva omvårdnadspersonalens egna upplevelser 

av arbetet med patientförflyttningar, vilket svarade väl mot syftet. Intervjuer kan vara 

lämplig datainsamlingsmetod för förståelse av fenomen och situationer där fokus är på mötet 

mellan den som intervjuar och deltagaren, men innebär ett tidskrävande och omfattande 

efterarbete (Danielsson, 2016; Trost, 2010). Att intervjuerna gjordes enskilt gav möjlighet för 

varje deltagare att uttrycka sig fritt och inte påverkas av andra deltagare vilket kunde ha skett 

vid en gruppintervju (Trost, 2010). Att datainsamling gjordes med semistrukturerade frågor 

innebar att varje intervju följde samma intervjuguide, men att olika, i förväg fastställda, 

följdfrågor kunde ställas för att fördjupa svaren. En strukturerad intervju hade mer liknat en 

muntlig enkät (Carter & Lubinsky, 2016) och inte gett utrymme till samma fördjupning. 

Eftersom författarna hade erfarenhet av verksamheten och en förståelse för villkor och 

sammanhang fanns möjlighet till förståelse för deltagarnas berättelse (Lundman & 

Graneheim, 2012) men även en risk att styra deltagarnas svar i någon riktning. Genom att 

följa intervjuguiden och ställa intervjufrågorna på samma sätt till alla deltagare minskade 

risken att påverka deras svar (Lundman & Graneheim, 2012) och detta var något som 

författarna aktivt tänkte på under intervjuerna. Att författarna hade utformat utbildningen 

och delvis själva hade lett utbildningen var en svaghet i studien eftersom det kunde ha 

påverkat deltagarna att ge mer positiva svar, dvs. de kan ha beskrivit sitt arbete utifrån vad 

de trodde att författarna ville höra, så kallad intervjuareffekt (Kjellström, 2016). Det faktum 

att författarna dessutom kan komma att samarbeta med deltagarna i framtiden skulle också 

ha kunnat påverka hur de uttryckte sina svar. 

Platsen för intervjun valdes med tanke på att få en ostörd och trygg miljö som kändes 

naturlig för deltagaren (Trost, 2010). Eftersom intervjuerna genomfördes på arbetstid valdes 

enskilda rum på respektive arbetsplats. Författarna var medvetna om att genom att vara två 

som intervjuade fanns risk för att deltagarna kände sig i underläge (Trost, 2010), men detta 

uppvägdes av att deltagarna befann sig i en för dem välkänd miljö och att författarna strävade 

efter att deltagaren kände sig som en betydelsefull och intressant huvudperson, något som 

författarna tror uppnåddes eftersom intervjupersonerna berättade mycket. Fördelarna med 

att båda författarna utförde intervjuerna var att det gav större informationsmängd då det 

fanns möjlighet för båda att komplettera med följdfrågor, samt att båda författarna fick 

kännedom och förförståelse för materialet (Trost, 2010).  

Att författarna genomförde analysarbetet tillsammans och diskuterade med varandra och 

handledare stärker studien och ökar tillförlitligheten (Carter & Lubinsky, 2016). Författarna 

fick upprepade gånger under analysprocessen gå tillbaka till meningsbärande enheter för att 

verifiera koden och kontrollera sammanhanget. Strukturen och innehållet i kategorierna 

ändrades flera gånger under analysarbetet för att deltagarnas upplevelser skulle avspeglas på 

bästa sätt. Under processen bearbetade författarna materialet under samtidig diskussion så 

att enighet hela tiden uppnåddes. Tillförlitligheten i studien stärks även genom att processen 
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med analysarbetet har beskrivits noggrant och att exempel på meningsbärande enheter, 

kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och kategorier finns redovisade 

(Lundman & Graneheim, 2012; Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017).  

En styrka vid analysen i studien var att författarna var ansvariga för att utbilda i 

förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt i den aktuella kommunen och dessutom 

arbetade aktivt med patientförflyttningar, och därigenom hade förförståelse för deltagarnas 

beskrivningar tack vare den kunskap och erfarenhet som författarna hade eftersom kontexten 

har betydelse för kodning (Lundman & Graneheim, 2012). Denna förförståelse medförde 

dock även risk för att eventuella förutfattade meningar kunde ha påverkat resultatet. 

Eftersom författarna var utbildningsansvariga blev studiens resultat också en utvärdering av 

författarnas egna utbildningsinsatser vilket kan ses som en svaghet i studien, då risken att ej 

förhålla sig neutral skulle kunna ha påverkat datainsamling och analys. Ett mer objektivt 

resultat hade kunnat uppnås om en utomstående person gjort intervjuerna, eller om 

utbildningen letts av en oberoende person. Detta var dock inte möjligt inom ramen för denna 

studie. I en kvalitativ studie varierar graden av närhet och distans i olika steg av processen 

och delaktighet är en del av samspelet vid intervjuer (Lundman & Graneheim, 2012). För ett 

så neutralt och oberoende resultat som möjligt har författarna använt manifest analys dvs. 

analyserat intervjudeltagarnas ord textnära för att eftersträva att det är deltagarnas 

upplevelser som lyfts fram (Lundman & Graneheim, 2012). Vid en intervjustudie kan dock 

inte resultatet ses som helt oberoende av författarna som är delaktiga i intervjuerna och alltså 

medskapande av texten (Lundman & Graneheim, 2012). Studiens resultat skulle kunna vara 

överförbart till andra verksamheter med liknande upplägg av utbildning, även om resultat 

från intervjustudier med subjektiva upplevelser troligen kan vara svåra att överföra till andra 

grupper. Det är dock upp till läsaren att bedöma om studiens resultat är överförbart utifrån 

beskrivningen av metod och urval (Lundman & Graneheim, 2012). 

5.4 Etikdiskussion 

I studien har författarna följt och diskuterat forskningsetiska regler och principer enligt god 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Författarna har bl.a. informerat deltagarna muntligt 

och skriftligt om studien, deras frivillighet och rättigheten att avbryta studien när som helst 

samt att deras personuppgifter förvarades säkert innan materialet avidentifierades. Även 

platser och namn som kunnat koppla deltagarna till studien har tagits bort (Kjellström, 

2016). Inga problem har uppstått gällande deltagarnas konfidentialitet. Det faktum att 

enhetschefer skulle kunna ha spårat vilken omvårdnadspersonal på sin egen enhet som fick 

frågan om att delta i studien kunde ha inneburit att utlovad konfidentialitet äventyrats. Det 

hade dock inte gått att spåra exakt vilken person som verkligen deltog eftersom flera 

personer från varje enhet tillfrågades att delta, och ingen kunde veta vem som samtyckte till 

deltagande. Författarna ser det inte heller som troligt att enhetscheferna skulle ha försökt 

göra detta. Då intervjuerna hölls på deltagarnas arbetsplats kunde någon ha sett att 

författarna och deltagarna träffades. Eftersom författarna besöker de aktuella arbetsplatserna 

i sitt ordinarie patientarbete kunde inte någon dra slutsatser om varför aktuell person 

träffades. Deltagarna i studien kunde inte heller se vilken annan omvårdnadspersonal som 
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deltog eftersom de arbetade på geografiskt spridda enheter i kommunen. En risk med att 

utföra intervjuerna under arbetstid i avskilt rum hade kunnat vara att personalen inte var 

tillgänglig i patientarbetet om någon allvarlig situation hade uppkommit. Respektive 

enhetschef hade dock godkänt att omvårdnadspersonalen tillfälligt lämnade sitt arbete för att 

delta i intervjun, och deltagarna fick även själva välja en tidpunkt för intervjun som de ansåg 

lämplig för verksamheten. Författarna uppfattade inte att något etiskt diskutabelt inträffade 

under studien. 

6 SLUTSATS 

Studiens resultat visar hur omvårdnadspersonalen upplever sitt arbete med 

patientförflyttningar. Uppfattningen var att kunskap från utbildningar behövs för att 

förebygga belastningsskador, undvika skador på patienten och för att bibehålla patientens 

förmågor. De upplevde förflyttningsarbetet fysiskt och psykiskt utmanande trots att de 

upplevde att goda förutsättningar fanns för arbetet. Omvårdnadspersonalen upplevde att de 

arbetade med säkerhet både för sig själva och patienten vid förflyttningar och att de upplevde 

att de arbetade för patientens medverkan och delaktighet något som är grunden i den 

utbildning som ges i den aktuella kommunen. Utifrån detta drar författarna slutsatsen att 

omvårdnadspersonalen upplever att de använder kunskaper från utbildningen i den aktuella 

kommunen och att de upplever att utbildningar i förflyttningsteknik och rehabiliterande 

arbetssätt har betydelse för arbetet med patientförflyttningar, men att återkommande 

utbildningstillfällen behövs för att hålla kunskaperna aktuella och arbetssättet levande.  

7 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

Omvårdnadspersonalens upplevelser av patientförflyttningar efter genomgången utbildning i 

förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt har gett författarna ökad förståelse för hur 

kunskaperna har omsatts och hur tillämpningen av arbetssättet upplevs en tid efter kursen. 

Denna kunskap kommer att hjälpa fysioterapeuterna i den aktuella kommunen att 

vidareutveckla förflyttningsutbildningarna där målsättningen är att förebygga arbetsskador 

hos personalen och att bibehålla patienternas aktivitetsnivå. Studiens resultat kan även vara 

användbart då förflyttningsutbildningar ska utformas eller utvecklas i andra kommuner med 

liknande verksamhet. Information från denna studie kan ligga till grund för fortsatt forskning 

rörande förflyttningsutbildningars betydelse för hur omvårdnadspersonal upplever sitt 

arbete med förflyttningar och rehabiliterande arbetssätt. Det hade varit intressant att 

undersöka om utbildningen i förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt påverkar 

frekvensen av arbetsskador genom en kvantitativ studie. Det skulle också vara intressant att 
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göra en intervjustudie där patienternas upplevelse av personalens arbetssätt vid 

förflyttningar undersöks. 
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BILAGA A 

INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsfrågor: 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat inom vården? 

3. Vilken vårdutbildning har du genomgått? 

4. Har du fått någon tidigare utbildning i förflyttningsteknik? 

5. Vilken kategori av vårdtagare arbetar du med idag? 

6. Upplever du några fysiska besvär i ditt arbete? 

Intervjufrågor:  

1. Berätta om hur du upplever arbetet med förflyttningar i ditt dagliga arbete. 

2. Berätta om hur du upplever arbetet med ett rehabiliterande arbetssätt vid 

förflyttningar. 

3. Hur upplever du att du använder kunskaperna från utbildningen i förflyttningsteknik 

och rehabiliterande arbetssätt? 

4. Vad upplever du hindrar dig att använda kunskaperna om förflyttningsteknik och 

rehabiliterande arbetssätt? 

5. Vad upplever du underlättar för dig att använda kunskaperna om förflyttningsteknik 

och rehabiliterande arbetssätt? 

 

Följdfrågor: 

• Beskriv ett exempel på…? 

• Har du fler exempel på…? 

• På vilket sätt..? 

• Kan du förklara hur du menar..? 

• Vad tror du det kan bero på…? 

• Kan du utveckla..?  

  



 

   

BILAGA B 

FÖRFRÅGAN TILL ENHETSCHEFER 

Som ett led i utvecklingen av kommunens grundkurs i Förflyttningsteknik och 
rehabiliterande arbetssätt har vi nu möjlighet att undersöka personalens upplevelser av 
patientförflyttningar 6 månader efter genomgången kurs, genom ett examensarbete i 
fysioterapi på grundnivå på Mälardalens högskola. Vi planerar att göra en kvalitativ 
intervjustudie där 6 deltagare från grundkurserna våren 2018 medverkar. Vi önskar 
spridning av deltagare från olika verksamheter. Varje intervju beräknas ta ca 30 minuter och 
kommer att utföras på deltagarnas arbetsplats under november månad. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att skäl anges. Materialet 
kommer att behandlas konfidentiellt och ingen individ eller enhet kommer att kunna 
identifieras vid presentation av resultatet. 

Då medarbetare från din enhet har deltagit i de aktuella grundkurserna ber vi om tillåtelse att 
tillfråga dessa personer om deltagande i denna studie på deras arbetstid. Vi tänker oss att en 
person per aktuell arbetsplats kommer att delta. 

Hoppas att ni på detta sätt vill medverka till vårt gemensamma utvecklingsarbete. Vi är 
tacksamma för besked så snart som möjligt så att vi kan fortsätta arbetet med studien. 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Anette Berg och Cristina Bollh 

 

 

 



 

 

BILAGA C 

INFORMATIONSBREV TILL OMVÅRDNADSPERSONAL 

Vi vänder oss till dig som deltagit i kommunens grundkurs i Förflyttningsteknik och 

rehabiliterande arbetssätt våren 2018, med en förfrågan om att delta i en studie som ska 

undersöka hur personer som deltagit i kursen upplever arbetet patientförflyttningar. 

Studien görs inom ramen för examensarbete i fysioterapi på grundnivå vid Mälardalens 

Högskola.  

Medverkan i studien innebär att du kommer att bli intervjuad vid ett tillfälle. Du kommer att 
få besvara frågor om hur du upplever arbetet med patientförflyttningar. Intervjun beräknas ta 
ca 30 minuter och kommer att genomföras på arbetstid i anslutning till din arbetsplats i ostört 
rum. 
Intervjun kommer att spelas in och ljudfilen kommer att skrivas ut ordagrant för att sedan 
analyseras. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till materialet, som förvaras i 
lösenordskyddad dator. När studien är godkänd kommer allt material att raderas.  

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att du behöver ange något skäl. 
Intervjun och alla uppgifter som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder 
att de inte kommer att kunna härledas tillbaka till dig som enskild person i vårt examensarbete 
eller vid annan presentation av studien. 

Det fullständiga examensarbetet skickas in och presenteras vid Mälardalens Högskolas 
fysioterapeutprogram. När uppsatsen är godkänd finns det möjlighet för dig att ta del av det 
slutliga arbetet. 

Om du har frågor om studien är du välkommen att kontakta någon av oss. 

 

 

Anette Berg       Cristina Bollh 
anette.berg@xxxxx.se    cristina.bollh@xxxxx.se 
XXX-724 65 51    XXX-724 65 79 

 

Handledare: Ann-Christin Johansson 
                    Docent i Fysioterapi 
                    Mälardalens Högskola 
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