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Sammanfattning: Hemvård och personliga assistenter medverkar i många 
förflyttningssituationer med sina patienter. Lyft- och förflyttningstekniksutbildningar kan ges 
av många olika yrkesgrupper. Andra studier visar på många fördelar fysiskt sett för 
personalen men även organisatoriskt. Erfarenheter tyder dock på att personalen lätt hamnar i 
gamla hjulspår och ”slarvar” med att använda en skonsam arbetsteknik. Vi har gjort och 
lämnat ut en studiespecifik enkät till 24 personer inom hemvård och 21 personliga assistenter 
för att belysa deras arbetssituation och se eventuella skillnader mellan dessa 
personalkategorier av vem de fått lyft- och förflyttningstekniksutbildning. Vi ville veta hur 
många gånger personalen har gått någon form av förflyttningsutbildning och om det skiljer sig 
mellan kategorierna. Studien syftade även till att ta reda på om det var någon skillnad i hur 
personalen tillämpar kunskaperna i vardagsarbetet. I samband med detta ville vi veta om 
personalen utifrån hur mycket utbildning de har fått känner behov av mer utbildning. Vi ville 
även se om personalen upplever någon förändring i mängden värk i rygg och axlar före och 
efter utbildning och om det är någon skillnad mellan yrkeskategorierna. Huvudresultatet i 
denna studie visar att det inte var någon större skillnad mellan yrkeskategorierna i någon av 
syftets delar. Man kan se av resultatet att båda yrkeskategorierna uppgav att de har fått mest 
utbildning av arbetsterapeut/sjukgymnast. Sedan år 2000 hade flest ur de båda 
yrkeskategorierna gått utbildning två gånger. Hemvårdsgruppen använde sig av fler och mer 
tekniker än personliga assistenterna. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 
yrkeskategorierna i hur ofta de påminner andra om att använda skonsamma tekniker eller hur 
ofta de slarvar med teknikerna i tron om att spara tid. Majoriteten av deltagarna tyckte att de 
var i behov av mer utbildning men det fanns ingen signifikans utifrån hur många gånger de 
gått utbildning. Resultatet visade heller inget samband mellan värk relaterad till arbetet före 
och efter utbildning. 
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1. BAKGRUND 

Alla former av förflyttningar som sker i dagliga livet har människan lärt sig så pass att de är 

mer eller mindre automatiserade. Vid sjukdom är automatiken inte lika självklar längre och 

det kan ge upphov till rörelsehinder. En rörelsehindrad person kan behöva hjälp med 

förflyttningar i vardagen av anhöriga och/eller omvårdnadspersonal. Varje 

förflyttningssituation är unik, därför är det viktigt att omvårdnadspersonal ser till patientens 

alla egna resurser. Förflyttningen måste ske säkert och skonsamt, både för personalen och för 

patienten (Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet, 2002). 

”När en patient behöver hjälp att ändra ställning eller förflytta sig måste personalen 

kunna handleda och instruera hur just den patienten bäst blir hjälpt utifrån det naturliga 

rörelsemönstret i just den förflyttningen.” (Landstingsförbundet och Svenska 

Kommunförbundet, 2002) 

1.1 Förflyttningsteknik 

Principen i tekniken är att man utgår från patientens naturliga rörelsemönster och använder 

patientens egna resurser (Faber Hansen, Schibye, 2002). Det är inte alltid till gagn för 

patienten när personalen vill ”vara duktig”. Genom att låta patienten få göra det han kan, fast 

det tar längre tid, är att visa respekt för personens egna förmågor (Fagerlund, Frisk, 2003). 

Syftet är att med minsta möjliga kraft uppnå största möjliga effekt utan att förorsaka skada 

eller smärta (Fagerlund, Frisk, 2003). Omvårdnadspersonal medverkar vid de flesta av 

patientens förflyttningar, därför är det av stor betydelse att de har kunskap i skonsam lyft- och 

förflyttningsteknik för både patientens och sin egen säkerhet.  

Grundprinciperna för arbetsställningar och arbetsrörelser är 1) analys av omgivningen, 2) 

anpassning till patienten och 3) användning av sina egna resurser (Landstingsförbundet och 

Svenska Kommunförbundet, 2002). Analys av omgivningen innebär riskbedömning, 

planering av förflyttning, samarbete med arbetskamrater, utrymmesplanering, handlingsplan 

för nödsituationer och genomgång/instruktion av hjälpmedel och dess användningsområden. 

Anpassning till patienten är viktig då patienten måste förstå och informeras om vad som ska 

göras. Det handlar om att arbeta lugnt och metodiskt och använda grepp som stimulerar och 

stöder patienten (Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet, 2002). För att minska 

risken för skada i ryggen för vårdaren och ge större säkerhet för patienten vid manuella lyft 

gungar man mjukt, utnyttjar rörelseenergin och drar sedan (Lagerström, 1997, Hignett och 

Crumpton, 2007). Omvårdnadspersonal bör lära sig att använda sig av sina egna resurser och 

inte bara patientens. Det innebär bland annat att respektera sina begränsningar, arbeta nära 
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kroppen och i balans med kroppstyngden innanför understödsytan, använda benmuskler och 

kroppstyngd och röra sig i arbetets riktning genom att flytta fötterna (Landstingsförbundet och 

Svenska Kommunförbundet, 2002). Det innebär även att undvika vridna, framåtböjda och 

statiska arbetsställningar och att aldrig lyfta utan förflytta manuellt. Sist men inte minst; 

använda hjälpmedel och nyttja arbetskamrater (Landstingsförbundet och Svenska 

Kommunförbundet, 2002). Även om principerna är användbara i alla arbetssituationer så är de 

främst anpassade till förflyttningar vid omvårdnad. Omvårdnad och hjälp med förflyttningar i 

hemmet kan ges av hemvårdspersonal eller personliga assistenter.  

1.2 Hemvård 

Kommunen beviljar, utifrån en persons behov av omvårdnad, olika mycket insatser av 

hemvården. Besluten är till viss del baserade på riktlinjer i SoL (Socialtjänst Lag 2001:453). 

Arbetet inom hemvård innebär att patienterna får hjälp med den personliga omvårdnaden, till 

exempel dusch, tvätt, klädvård och städning. Det syftar till att underlätta det dagliga livet vid 

ålderdom, sjukdom eller funktionshinder (Ring, 2007). Hemvårdsservicen består även i 

praktisk hjälp som med inköp, små ärenden till post och bank, hjälp med att laga mat eller få 

färdiglagad mat distribuerad (Socialdepartementet, 2001). Personal inom hemvården 

förväntas utöva arbetet inom ramen för etablerade normer och värderingar om hur vår vardag 

bör vara. Yrkeserfarenheten är inte baserad på likheter utan på individuellt präglade 

situationer och hur de är anpassade till sitt sociala sammanhang (Nordström, 2000). 

En enkätstudie visade att majoriteten av hemvårdspersonalen tyckte att det bästa med 

arbetet var att det är omväxlande, självständigt eller fritt. I andra utsagor betonades det 

positiva med att hjälpa, få tacksamhet eller uppskattning och känna sig behövd (Szebehely, 

2003). 

”Mitt arbete är tungt, men när jag slutar för dagen är jag nöjd med att jag har hjälpt 

många människor en dag framåt igen. Tacksamheten från dem är värd allt slit.” 

(Szebehely, 2003, s 167) 

Det sämsta med arbetet ansåg majoriteten vara stress och tidsbrist. Vissa kommenterade 

att en del patienter är otacksamma och otillfreds oavsett vad och hur mycket man gör. Ofta, 

men inte alltid, relateras tidsbristen till en känsla av otillräcklighet (Szebehely, 2003). 

En stor del av arbetet för många hemvårdsgrupper är städning i patienternas hem, vilket en 

del upplever som slitsamt för både kropp och själ. Tunga lyft och obekväma arbetsställningar 

räknades också som en stor nackdel i arbetet. Endast några få nämnde ensamarbete som en 
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negativ aspekt. Många svarade ”städning” och ”inget alls” på frågan vilken arbetsuppgift de 

skulle vilja slippa (Szebehely, 2003). 

1.3 Personlig assistans 

Personliga assistenter arbetar med personer/brukare1 som har omfattande 

funktionsnedsättning. Insatserna grundar sig på LSS (Lag 1993:387 om Särskilt stöd och 

Service) och innebär stöd som brukaren behöver för att klara de grundläggande behoven i sin 

vardag (Hellsten, 2007). Personkemin är ofta mer avgörande än utbildning för att få jobb som 

personlig assistent (Dehlin, 1997). De som jobbar som personlig assistent har varierande 

fysisk- och psykisk belastning i arbetet beroende på brukare. Det är i regel två aspekter att se 

till - brukarens behov av assistans, hjälp och träning och assistentens fysiska förmåga och 

arbetsteknik. Tekniker och rutiner är utformade efter brukarens behov men kompromisser i 

hemmiljön måste ske för att det ska fungera som både hem och arbetsplats (Fagerlund, Frisk, 

2003). Grundtanken för personlig assistans är att det är brukaren som bestämmer vad som ska 

göras, när och hur assistansen ska ges. Assistenten och brukaren ska arbeta tillsammans 

(Dehlin, 1997).  

I en undersökning som gjordes 1997 (Dehlin, 1997) bland personliga assistenter uppgav 

många att arbetet var mycket tillfredsställande, omväxlande och självständigt. Negativa 

upplevelser av arbetet hos en del var att det innebar ensamarbete, otillräcklighet, osynlighet, 

tungt, slitsamt och krävande kontaktnät till brukaren. En uttryckte det så här:  

”Tungt och fysiskt slitsamt. Kan ge bestående arbetsskador på grund av dåliga hjälpmedel 

och dålig handikappsanpassning i brukarens bostad, jag har inte träffat brukarens 

sjukgymnast eller fått någon ergonomisk undervisning.” (Dehlin, 1997, s 43) 

Hälften av assistenterna tyckte att de saknade kunskap om yrkesområdet, sjukvård, 

ergonomi, sjukgymnastik, psykologi och handikapp över huvud taget (Dehlin, 1997). Alla 

assistenterna uppgav att de skulle vilja ha vidareutbildning i frågor som rör brukaren, 

ergonomi, sjukgymnastik och kommunikation (Dehlin, 1997). 

1.4 Lagar 

De som är beviljade personlig assistans har rätten till goda levnadsvillkor utifrån LSS. De som 

är beviljade hemvård har rätten till skälig levnadsnivå enligt SoL (Socialdepartementet, 

1993:387 och 2001:453). Det kan tolkas som att ”goda levnadsvillkor” och ”skälig 

                                                 
1 Personer som är berättigade till personlig assistans kallas brukare. Begreppet har vuxit fram genom 
diskussioner bland olika intresseorganisationer, i syfte att inte fokusera på sjukdom eller vård. (Fagerlund, Frisk 
2003) 
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levnadsnivå” kan innebära olika mycket krav på omvårdnadspersonalen och olika sätt att 

arbeta på. Det kan leda till en skillnad i arbetsbelastning för de olika personalkategorierna 

både fysiskt och psykiskt.  

Socialtjänstlagen är en ramlag vilket innebär att kommunen kan begränsa sina resurser till 

de behövande utifrån ekonomi och den befintliga verksamhetens resurser. Till skillnad från 

den lagen måste kommunen enligt LSS upplysa och bistå med insatser. Detta innebär att brist 

på resurser inte är ett skäl för avslag till skillnad från SoL (Socialdepartementet 1993:387 och 

2001:453). Detta kan innebära att hemvårdspersonalen på grund av resursbegränsningarna har 

många patienter varje dag och kanske gör många lyft ensamma. Om det nu är så kan 

resursbristen öka stressen negativt hos personalen. 

1.5 Fysisk arbetsbelastning och arbetstekniksfaktorer 

I inledningen konstaterades att varje förflyttningssituation är unik och att förflyttningen måste 

ske skonsamt och säkert för personalen och patienten. Skonsam arbetsteknik kan bidra till 

skonsamma och säkra förflyttningar. Olika personliga faktorer och omgivningsfaktorer 

påverkar arbetsbelastningen. Personliga faktorer som påverkar säkerheten i arbetstekniken är 

ålder, yrke, tränings-vanor och symtom för skador i ländryggen (Kjellberg, 2003). Kjellberg 

(2003) tar även upp att arbetstekniken och det individuella utförandet påverkar och påverkas 

av till exempel vilken uppgift som ska utföras och arbetsplatsens lokaler och organisatoriska 

design, vilket är några omgivningsfaktorer. Genom att lära sig mer om sin kropp och lära sig 

skonsam arbetsteknik kan man få en bättre förståelse för faktorer som påverkar sitt arbete och 

eventuellt göra små förändringar till det bättre. Dessutom kan utbildning och säkerhet minska 

arbetsrelaterade skador och värk (Faber Hansen, Schibye, 2002, Owen och Skalitsky Staehler, 

2003, Bernice och Owen, 2000). 

Efter en genomgång av lyft- och förflyttningsutbildning kan personalen få ett nytt sätt att 

tänka. Arbetssituationen kan efter utbildning ses från ett annat perspektiv, utifrån personliga 

faktorer och omgivningsfaktorer, men det kräver kontinuerliga påminnelser.  

Det är även viktigt med utbildning för omvårdnadspersonal eftersom de använder större 

delen av sin arbetstid i fysiskt arbetsbelastande situationer. En sammanställning av många 

olika studier, som Arbetslivsinstitutet gjort, visar olika fysiska faktorer som påverkar arbetet. 

En studie visade att 80 % av arbetstiden för hemvårdspersonal tillbringades gående och 

stående. Hög cirkulatorisk belastning (till exempel lyft) förekom under 18 % av arbetstiden 

(Lagerström, 1997). Större delen av vårdarbetet består alltså av annan aktivitet än 

patientomvårdnad, det vill säga uppgifter som att lyfta, skjuta på eller på annat sätt arbeta med 
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tunga föremål/utrustning (Lagerström, 1997). Bland de vanligaste arbetsteknikerna som lärs 

ut är olika förflyttningar i sängen. En undersökning visade att den rekommenderade maximala 

fysiska arbetstyngden överstegs vid ”högre upp i säng” och ”vändning i säng”. Lyften skedde 

i denna studie under ogynnsamma förhållanden på grund av breda sängar (Lagerström, 1997). 

I en studie av vårdbiträden på ett vårdhem ansågs förflyttning av patient från toalett till stol 

mest ansträngande. Vid drag användes halva kraften än vid lyft (Lagerström, 1997). ”Högre 

upp i säng” skattades, i en annan studie, som mindre fysiskt ansträngande av dem som 

använde ny patientförflyttningsteknik än dem som inte använde den arbetstekniken 

(Lagerström, 1997). Det är, med andra ord, viktigt med utbildning eftersom 

omvårdnadspersonal använder större delen av sin arbetstid i fysiskt arbetsbelastande 

situationer.  

Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet (2002) menar att praktisk träning 

och utbildning innan man går ut i vårdarbete är mycket viktigt. Inlärning av en skonsam 

arbets- och förflyttningsteknik kräver tid och regelbunden uppföljning och 

kompetensutveckling. Nilsson et al. (1999) bekräftar detta genom att säga att livslängden på 

kunskap blir kortare i takt med snabb teknisk och samhällelig utveckling. Kunskap är alltså en 

”färskvara” och måste uppdateras regelbundet. 

I en studie av Kjellberg (2003) poängsattes olika arbetstekniker. Höga poäng betydde 

skonsam arbetsteknik, låga poäng mindre skonsam arbetsteknik. De som upplevt 

ländryggssmärtor någon gång under den senaste månaden hade lägre poäng i arbetstekniken, 

de använde sig alltså av en mindre skonsam teknik.  

Omvårdnadspersonal menar ibland att skonsam arbetsteknik tar så pass mycket mer tid att 

utföra så att det påverkar arbetet negativt. En norsk undersökning visade att med skonsam 

arbetsteknik ökade tiden för utförandet med ca 4-30 sekunder (Faber Hansen, Schibye, 2002). 

Det kan det hända att personalen ”slarvar” med tekniker i vissa situationer i tron om att spara 

tid och därmed ökar de fysiska riskerna.  

1.6 Säkerhet och arbetsrelaterad skada 

Manuell förflyttning är i regel en mycket hög dynamisk uppgift vilket involverar många stora 

muskelgrupper. Trots att det finns många olika hjälpmedel som kan utnyttjas vid 

förflyttningar kräver det ofta att man gör vissa förflyttningar manuellt och det ökar risken för 

skador i ländryggen (Kjellberg, 2003, Hignett och Crumpton, 2007). Den största risken för 

ryggskador är när patienter blir yra, halkar, tappar balansen eller liknande och personalen 

försöker ”rädda” eller ta emot (Kjellberg, 2003). Vid bristande säkerhet kan en arbetsrelaterad 
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skada utvecklas eller förvärras (Kjellberg, 2003). År 2002 gjordes en utvärderingsstudie på 

engelska sjuksköterskestudenters reflektioner över sin genomförda förflyttningstekniks-

utbildning. De fick göra praktik i samband med studierna. De upplevde att några i den 

ordinarie personalen var beredda att kompromissa med sin egen hälsa och säkerhet och några 

var till och med beredda att kompromissa med andras hälsa och säkerhet i samband med 

patientförflyttningar (Green, 2002). Detta visar att det finns stort behov av utbildning för 

redan arbetsverksam personal. En sådan utbildning startades 1992 i Sverige och kallas 

”Durewall”. En rapport från denna lyft- och förflyttningstekniksutbildning på Karlskoga 

lasarett påvisade att de totala sjukskrivningsdagarna minskade med drygt 90 % mellan 1993 

till 1996 bland dem som hade gått utbildningen (Phil, 1996). Det finns andra studier som 

också visar hur bra det är med skonsam lyft- och förflyttningsteknik, då antalet 

sjukskrivningsdagar och arbetsskador minskat efter utbildning. En intressant men gammal 

siffra från 1995 visar att under 12 månader så var 7 % inom hälso-, sjuk- och socialvård 

sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad skada eller sjukdom. Bland övriga arbetsföra 

människor, i andra yrken, låg siffran på 6,6 % (Lagerström, 1997).  

1.7 Arbetsterapeuter 

Att undervisa är något som är inbäddat i yrkesrollen som arbetsterapeut. Arbetsterapeut 

fungerar även som konsult, administratör, forskare och utbildare. Arbetsterapeuten 

konsulterar patienter och olika yrkeskategorier. En konsult är inte ansvarig för att lösa 

problem utan förse med information som kan hjälpa till att lösa problem (Mosey, 1981). Det 

kommer naturligt för en arbetsterapeut att undervisa patienter vid en träningssession eller vid 

utprovning av ett hjälpmedel (Blesedell, 2003). Arbetsterapeuten har en direkt påverkan på 

sina patienter vid konsultation men kan även ha en indirekt påverkan genom att konsultera 

annan personal eller anhörig (Dudgeon och Greenberg, 1998). Vanligt förekommande är att 

arbetsterapeuter blir erbjudna undervisa olika personalgrupper i syfte att öka kunskapen i 

något ämne som leder till att höja kvaliteten på vården och bättre säkerhetstänk bland 

personalen (Blesedell, 2003, Hignett och Crumpton, 2007). 

1.8 Problem 

Mot bakgrund av de kunskaper som redovisats kring betydelsen av lyft- och 

förflyttningsteknik och utbildning är frågan hur situationen ser ut för omvårdnadspersonal i 

Örebro? Har de fått utbildning i lyft- och förflyttningsteknik? Hur mycket upplever 

personalen i Örebro att de använder sig av och har nytta av arbetsteknikerna i olika lyft- och 

förflyttningssituationer?  
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Under verksamhetsförlagd utbildning i Arbetsterapeutprogrammet och vid tidigare arbete 

har vi personliga erfarenheter av samtal med omvårdnadspersonal. Personalen i dessa samtal 

har varit från små städer och långt från Örebro. Dessa samtal har gett oss uppfattningen att 

efter genomgång i lyft- och förflyttningstekniksutbildning hamnar personalen lätt i gamla 

hjulspår igen. Vi har även förstått att personalen blir utbildad av olika utbildningskategorier, 

till exempel arbetsterapeut, sjukgymnast, skolbildning, introduktion etc. Frågan är hur det ser 

ut i Örebro kommun? Vi undrar vem man har fått utbildning av och hur många 

utbildningstillfällen man haft sen år 2000? Påminner personalen varandra om att använda 

skonsam arbetsteknik? Händer det att de slarvar med arbetstekniken i tron om att spara tid? I 

bakgrunden har det framkommit att tidigare studier visat på en relation mellan smärta och 

arbetsteknik (Kjellberg, 2003). Vi undrar om det finns ett samband mellan utbildning och 

smärta. Upplever personalen att det är någon skillnad i mängden värk efter utbildning mot 

innan? Genom samtal med omvårdnadspersonal har vi även fått uppfattningen att kommunen, 

utbildningsmässigt, satsar på och engagerar sig mer för hemvårdspersonal än personliga 

assistenter. I bakgrunden framkom det att hemvårdspersonalen arbetar för att ge patienten en 

normal vardag medan personliga assistenter arbetar utifrån vad deras brukare vill att de ska 

göra. Detta tror vi kan ge en skillnad i utförande av arbete och hur många lyft som personalen 

medverkar i. Det kan också göra skillnad mellan personalkategorierna i om de upplever behov 

av mer utbildning. Är det någon skillnad i omfattningen av utbildning mellan hemvård och 

personlig assistans i Örebro kommun?  

 

SYFTE 
Syftet är att studera situationen för och se skillnader mellan hemvårdspersonal och personliga 

assistenter i Örebro med avseende på lyft och förflyttningar:  

• Av vem har personalen fått utbildning? 

• Hur mycket utbildning personalen har fått i lyft- och förflyttningsteknik? 

• Hur personalen tillämpar kunskaperna i vardagsarbetet? 

• Vill personalen ha mer utbildning? 

• Upplever personalen någon förändring i mängden värk i rygg och axlar före och 

efter utbildning? 
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2. METOD 

2.1 Urval 

Örebro kommun är uppdelad i Öster och Väster. Båda har en vård- och omsorgs nämnd och -

förvaltning. I den här studien har vi valt Östra området att göra enkätstudien i, då det 

geografiskt sett var mest lämpligt för oss att undersöka. Öster, inom hemvård, är uppdelat i 

fyra områden som har en varsin områdeschef. Områdeschefen har ett antal enhetschefer under 

sig. I områdena finns både hemvård och särskilda boenden (Örebro Kommun, 2007). Inom 

personlig assistans i Örebro finns det en enhetschef som har flera arbetsledare under sig i tre 

team, som inte är geografiskt uppdelade (Hellsten, 2007). Varje enhetschef inom hemvården 

och arbetsledare för personlig assistans har ansvar för ett varierande antal anställda. På grund 

av svårigheter att ta reda på hur många som arbetar inom hemvård i Örebro Öster och inom 

personlig assistans valde vi att inte utgå från procentsats vid urvalet. Eftersom vi vill jämföra 

två kategorier ansåg vi det lämpligt att ha två ungefär lika stora grupper.  

Vi kontaktade enhetschefer under två hemvårdsgrupper och enhetschefen för personlig 

assistans för att först ge information om studien och sedan få godkännande att göra studien 

bland deras personal. Informationsbladet till både enhetschefer/arbetsledare och 

omvårdnadspersonalen är utarbetat enligt Centrala etikprövningsnämndens (2007) 

rekommendationer (se Bilaga 1 och 2). Det inleder med en mycket kort sammanfattning av 

bakgrunden och syftet med enkäten. De etiska aspekterna tas upp i samband med förslag om 

tidpunkt för utlämnandet av enkäten. Utifrån rekommendationerna står det att deltagandet är 

anonymt och frivilligt. Informationsbladet, som de fick behålla, gavs till 

enhetschefer/arbetsledare och de avgjorde genom sitt godkännande vilka deltagare vi fick 

tillgång till att själva informera om studien. De gav oss tillåtelse att träffa 

omvårdnadspersonal under deras arbetsplatsträffar, därigenom har de styrt vårt urval.  

45 personer accepterade att medverka i studien. I våra första kontakter med hemvården 

var det 24 personer som valde att delta och vi försökte få lika många personliga assistenter att 

delta. 21 personliga assistenter deltog slutligen. Hemvårdspersonalen hade arbetat inom 

vården i mellan 1 till 27 år (medelvärde 11,46 år). På nuvarande arbetsplats hade de arbetat 

med variationsvidd men med medelvärde 8,69 år. Personliga assistenter däremot hade varit 

yrkesverksamma i vården i mellan 1 till 25 år (medelvärde 10,19 år). På deras nuvarande 

arbetsplats hade de arbetat i mellan 1 till 14 år (medelvärde 6,71 år).  

Hemvården medverkade i mellan 0 till 10 lyft- och förflyttningssituationer per dag 

(median 5). Ensamma lyft utförde de med samma variationsvidd per arbetsdag (median 3). 



 13 

Personliga assistenterna medverkade i mellan 3 till 20 lyft- och förflyttningssituationer per 

dag (median 8). Ensamma lyft utförde de i mellan 0 till 20 gånger per arbetsdag (median 2). 

2.2 Enkät 

Vi har gjort en studiespecifik enkät där personalen själva får svara på hur mycket utbildning 

de fått och nyttan av den. De 14 enkätfrågorna är relaterade till syftet (se Bilaga 3). Första 

frågan klassificerar vilken grupp man tillhör. Fråga 2 till 5 ger bakgrundsinformation för att få 

en större bild av deltagarnas arbetssituation. För att få svar på frågan i syftet om vem som gett 

utbildning finns i fråga 6 fem stycken olika svarsalternativ. Deltagarna fick möjlighet att fylla 

i flera olika svarsalternativ. Svarsalternativen är inte rangordnade utan formulerade utifrån 

vem man normalt sett brukar få utbildning av. Ett alternativ är öppet och ett är Nej, inget alls. 

I studien vill vi veta hur mycket utbildning man har fått, därför är fråga 7 lämplig om hur 

många gånger man har gått sen år 2000. För att så många som möjligt skulle kunna svara på 

denna fråga satte vi en ganska generös tidsgräns, då kunskap är en ”färskvara”. En fråga i 

syftet är om man tillämpar kunskaper i vardagsarbetet. För att få svar på det har vi ställt 

frågorna 8 och 11 till 13. För att inte påverka svaren valde vi att ge flera svarsalternativ 

istället för att ställa värdeladdade frågor (Trost, 2001). Alternativen går från Inget alls till 

Mycket bättre och Någon gång varje dag till Aldrig. Att tillämpa kunskaper i sitt arbete 

handlar om att man även påminner andra och att inte själv ”slarva” med skonsamma tekniker i 

tron om att spara tid. För att inte ställa för rak fråga, som kan upplevas som kritik, valde vi i 

fråga tretton att använda ordet ”upplever” istället för ”använder”. I fråga 4 ges exempel på 

olika lyft- och förflyttningssituationer som upprepas i fråga 13, där deltagarna kryssar i de 

alternativ de upplever att de fortfarande har nytta och använder sig av teknikerna de lärt sig.  

Vi ställer frågorna för att vi tror att svaren kan ge en fingervisning om personalen har tagit till 

sig kunskaperna och förstår att det är viktigt för alla att använda sig av dem. Personalen får i 

fråga 8 svara på hur pass mycket de upplever att de har förändrat sitt sätt att arbete efter 

utbildning med fem olika svarsalternativ. Sista frågan i enkäten, nummer 14, ställer vi för att 

kunna ta reda på om personalen upplever behov av mer utbildning i förhållande till hur 

mycket utbildning de har fått. Frågorna 9 och 10 handlar om deltagarna upplevt att värk, 

relaterad till arbetet, har förändrats innan mot efter utbildning. Vi vill där igenom se om 

mängden värk skiljer sig mellan yrkeskategorierna. 

Vi har utgått från Trost (2001) riktlinjer i hur man utformar en enkät. Vid konstruktionen 

av frågeformuläret måste man tänka på att det inte bara ska vara lätt att fylla i formuläret och 

svara på frågorna utan även att koda och läsa in (Trost, 2001). Det är även viktigt att tänka på 
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att använda ett vanligt språk och undvika krångliga ord och satser (Trost, 2001). 

Ordningsföljden på frågorna i formuläret är en annan viktig sak att tänka på. Frågor styr våra 

tankebanor därför tolkas frågorna olika beroende på vilket sammanhang de förekommer 

(Trost, 2001). 

Enkätfrågornas lämplighet har inte prövats på någon utomstående innan utlämning skett.  

2.3 Datainsamling 

Arbetsplatsträffarna var lämpliga tillfällen att lämna ut gruppenkäter, då de bör göras i 

sammanhang då flera är samlade och lätt kan nås med ett frågeformulär (Trost, 2001). Vi fick 

inleda arbetsplatsträffarna när personalen satt samlade runt ett bord. Grupperna vi träffade var 

olika stora, från fyra till tolv stycken. Vi informerade deltagarna muntligt och skriftligt (se 

Bilaga 2) om studiens syfte och att det var frivilligt och anonymt, under tiden vi delade ut 

enkäterna. Deltagarna fyllde i enkäterna sittandes vid bordet och diskuterade samtidigt 

sinsemellan. När de avslutat enkäten räckte de oss den tillbaka och vi lade alla i en mapp, utan 

att titta på resultatet. Under tiden de fyllde i enkäten befann vi oss i rummets utkant för att 

vara beredda att svara på frågor. Endast en av oss närvarade vid varje träff. Genom att delta i 

enkäten gav deltagarna därmed sitt godkännande. 

2.4 Dataanalys 

Enkätsvaren bearbetas i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

version 14.0. För att få ett mer överskådligt material har all data satts in i olika frekvens- och 

korstabeller och utifrån de har sambandsanalyser gjorts.  

Från syftet vill vi jämföra yrkeskategorierna med vem de har fått utbildning av, därför 

gjorde vi en korstabell med fråga 1 och fråga 6. Fråga 1 och fråga 7 har jämförts för att få svar 

på syftet om hur mycket utbildning personalen fått i lyft- och förflyttningsteknik. Från syftet 

vill vi veta om det är någon skillnad i hur personalen tillämpar sig av kunskaper från 

utbildning. Fråga 8, 11, 12 och 13 har därför jämförts utifrån de olika personalkategorierna. 

För att se skillnad mellan mängden tidigare utbildning och behovet av mer utbildning har 

fråga 7 jämförts med fråga 14. Då vi har snedfördelade undersökningsgrupper, är data 

ickeparametrisk. Då används Mann-Whitneys-test för att analysera skillnader i alla 

frågeställningar, med undantag för fråga nio och tio.  

Med kategoriindelning jämfördes fråga nio och tio för att se om värken har förändrats 

innan mot efter utbildning vilket svarar på om personalen upplever någon förändring i 
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mängden värk i rygg och axlar före och efter utbildning. Ett försök med en sambandsanalys 

mellan dessa frågor gjordes med chi2-test.  

2.5 Etiska aspekter 

Den etiska frågan är om det är försvarbart att be personal inom hemvård och personlig 

assistens, som redan har en pressad arbetssituation, att ta sig tid att besvara enkäten. Vi tror att 

enkätfrågorna kommer att väcka uppmärksamheten på personalens egen arbetssituation och 

att de genom att besvara enkäten kan medverka till att förbättra sin egen arbetssituation. 

Deltagandet i studien sätter inte personen i beroendeförhållande då det framkommer i 

förfrågan att studien inte kommer att påverka dennes nuvarande arbete.  
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1 I/ur säng, 2 I/ur rullstol, 3 Till från toalett, 4 Högre upp i stol,  
5 Högre upp i säng, 6 Vändning i säng, 7 Uppresning från stol 

3. RESULTAT  

3.1 Utbildare 
Tabell 1 Utbildningskategorier 

Fler personliga assistenter har fått signifikant 

mycket utbildning av arbetsterapeut/ 

sjukgymnast och introduktion jämfört med 

hemvårdsgruppen (p = 0,018) (Tabell 1).   

Det är signifikant (p = 0,028) att 

hemvårdsgruppen har fått mer skolbildning och annan utbildning än personliga assistenter. En 

i hemvårdsgruppen och ingen personlig assistent svarade Nej, ingen utbildning alls. Under 

Annat fick deltagarna fylla i annan utbildare. Ingen personlig assistent angav något annat 

alternativ. Fem personer från hemvården, däremot, angav andra alternativ. Tre svarade 

”undersköterska”, en ”förflyttningsutbildning i arbetet”, en annan ”lyftkörkort” och ytterligare 

en svarade ”värnplikt”. 

3.2 Antal utbildningar sedan år 2000 
         Tabell 2 Antal utbildningar 

Fem personer i hemvårdsgruppen har gått 

fler utbildningar (4-7) än någon i gruppen 

av personliga assistenter (Tabell 2). Två 

personliga assistenter har som mest gått 

utbildning 3 gånger sedan år 2000. Högst frekvens i båda grupperna är på två utbildningar 

sedan år 2000.   

 

3.3 Tillämpning av kunskaperna i vardagsarbetet 

Hemvårdsgruppen använde sig av fler 

och mer tekniker än personliga 

assistenter (Figur 1). Gemensamt för 

båda grupperna var att vid förflyttning I 

och ur säng använde de sig ofta av en 

skonsam teknik. Personliga assistenter 

använde sig mest av tekniker för 

Vändning i säng. Till/från toalett och 

Uppresning från stol var tekniker som 

 Hemvård 
n = 24 

Personlig assistans  
n = 21 

Arbetsterapeut/Sjukgymnast 16 20 

Skolbildning 10 5 

Introduktion 8 8 
Annat 5 - 

Nej 1 - 

Antal utbildningar sedan år 2000 

 1 2 3 4 5 6 7 

Totalt 

Hemvård 
n = 24 

8 9 2 1 1 2 1 24 

Personlig 
assistent 
n = 21 

7 12 2 - - - - 21 

Figur 1 Tillämpning av kunskap
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Figur 4 Teknikslarv
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1 Inget, 2 Mycket bättre, 3 Något bättre, 4 Mycket sämre, 
5 Något sämre 

1 Någon gång varje dag, 2 Någon gång varje vecka,  
3 Någon gång varje månad, 4 Aldrig 

1 Någon gång varje dag, 2 Någon gång varje vecka,  
3 Någon gång varje månad, 4 Aldrig 

 

mindre än hälften av personliga assistenterna använde sig av. Personalen inom hemvården 

använder sig mer av Till/från toalett (p = 0, 013), Uppresning från stol (p = 0,021) och Högre 

upp i säng (p = 0,029).  

 

 Inom både hemvård och personlig 

assistans tycker de flesta att utbildning har 

förändrat deras sätt att arbeta till Något 

bättre (Figur 2). Inom hemvård tyckte 

nästan hälften (11 personer) att det har blivit 

Mycket bättre och inom personlig assistans 

var det 7 personer som tyckte så. Det var en 

person inom hemvårdsgruppen som svarade 

Inget alls och bland personliga assistenter 

var det tre.  

 

Det var lika många i hemvårdsgruppen 

som påminde andra Varje vecka om att 

använda skonsam teknik som Aldrig 

påminde någon annan (Figur 3). Resultatet 

visar att det var jämn fördelning mellan båda 

yrkeskategorierna på svarsalternativen Varje 

vecka, Varje månad och Aldrig. I båda 

yrkeskategorierna har sammanlagt tre 

stycken svarat att de påminner andra Varje dag.                                              

 

Vid jämförelse mellan yrkeskategorierna 

om hur ofta de ”slarvar” med tekniken i tron 

om att spara tid visar det sig att 

hemvårdsgruppen hade högst frekvens på 

alternativen Varje dag och Varje månad 

(Figur 4). Personliga assistenterna hade 

högre än hemvårdsgruppen på alternativen 

Varje vecka och Aldrig.  

Figur 2 Arbetsföränding
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Figur 3 Påminna varandra
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3.4 Behov av ytterligare utbildning 

I båda yrkeskategorierna svarar majoriteten att de vill ha mer utbildning (tabell 3). Inom 

hemvårdsgruppen tycker flest av dem som har gått utbildning en gång att de behöver mer 

utbildning medan det hos personliga assistenter var tvärtom. 

 
Tabell 3 Antal utbildningar i förhållande till behov av mer utbildning. 

 

 

 

 

 

 

3.5 Värk i relation till utbildning 

  

Vid jämförelse av frågorna om värk 

relaterad till arbetet innan och efter 

utbildning påvisades inget signifikant 

samband inom någon av 

yrkeskategorierna eller mellan de 

(Figur 6 och 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal utbildningar sedan år 2000 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Totalt 

Ja 7 5 1 1 1 - - 15 

Nej 1 4 1 - - 2 1 9 Hemvård 
n = 24 

Mer 
utbildning 

Totalt 8 9 2 1 1 2 1 24 

Ja 2 8 2 - - - - 12 

Nej 5 4 - - - - - 9 

Personlig 
assistent 
n = 21 

Mer 
utbildning 

Totalt 7 12 2 - - - - 21 

Figur 7 Personlig Assistans
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4. DISKUSSION 

I den här enkätstudien har det visats att hemvårdspersonal har fått mer utbildning i lyft- och 

förflyttningsteknik än vad personliga assistenter har. Båda grupperna har fått mest utbildning 

av arbetsterapeut/sjukgymnast.  

4.1 Metod och urval 

Fördelar med att göra en enkätstudie inom detta område är att man kan få ett stort antal 

deltagare. Svaren blir personliga men är lättbearbetade med fasta svarsalternativ för att kunna 

omsätta svaren i statistik. När man gör en kvantitativ studie kan man välja att undersöka en 

viss procent av hela gruppen som arbetar inom varje omvårdnadskategori. Vi vill i vår 

undersökning fråga lika många från varje kategori då vi ville ha ett begränsat antal data att 

bearbeta. Det finns många för- och nackdelar med att göra en enkätstudie när man har 

begränsat med tid, dock så menar Trost (2001) att man inte kan räkna med att en enkät kan 

genomföras riktigt bra på kortare tid än flera månader. Detta på grund av att det tar tid att 

utarbeta bra frågor och hinna göra en provomgång av enkäten.  

Vi lät enhetscheferna styra vårt urval av deltagarna till studien då vi ville vara till så lite 

besvär som möjligt för dem. Det kan ha påverkat vårt resultat så att till exempel bara de som 

fått samma utbildning medverkade. 

Vi lämnade ut enkäterna och deltagarna fick fylla i under tiden vi väntade. I och med den 

metoden fick vi en hög svarsfrekvens. Den strategin kan i och för sig göra deltagarna 

stressade så att de inte tänker över sina svar noga. Tack vare att vi var kvar medan de fyllde i 

enkäten så fick de möjlighet att ställa frågor till oss. Vi märkte inte på deltagarna att vår 

närvaro påverkade dem negativt. Däremot insåg vi att många inte läste igenom frågorna 

särskilt noga. Ibland undrade vi om deltagarna verkligen förstod våra frågor. Kanske skulle vi 

ha formulerat oss enklare och med fler, korta frågor. Under rubriken ”Etiska aspekter” och i 

informationsbladet till enhetscheferna/arbetsledarna (se bilaga 1) har vi skrivit att vi tror att 

enkätfrågorna kommer att väcka uppmärksamhet på personalens egen arbetssituation och att 

personalen därigenom själva kan medverka för förbättring. Vid varje arbetsplatsträff vi 

närvarade vid fortsatte personalen, efter att ha fyllt i enkäten, att diskutera sin arbetssituation 

utifrån aspekter relaterade till lyft- och förflyttningstekniker. Att de fick besvara enkäterna 

kanske gav dem en påminnelse om hur viktigt det kan vara för dem att använda skonsamma 

tekniker. Den fortsatta diskussionen ger en antydan om det. Personalen satt och diskuterade 

sinsemellan under tiden de fyllde i enkäten och det kan ha påverkat deras svar att svara 
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likadant som alla andra. Personliga assistenterna satt till exempel gemensamt och räknade ut 

hur många lyft och förflyttningar de gjorde med en gemensam brukare.  

En kommentar vi fick var: 

”I vanliga fall kan jag ju göra 20 lyft/förflyttningar per dag, men just nu har jag en brukare 

som jag inte behöver hjälpa… Då måste jag ju skriva noll…?” 

Ifall enkäten hade prövats på någon yrkesverksam inom de yrkeskategorier som skulle 

besvara den, hade vissa frågor kanske omformulerats och svarsalternativen hade varit fler. För 

att ta ett exempel; frågan om hur många lyft de gör om dagen skulle kunna tidsbestämmas till 

hur många lyft per dag de gjort i genomsnitt under den senaste månaden.  Detta skulle kunna 

ha gjort enkäten tydligare och passat deltagargrupperna och hur de tänker. Det är allmänt känt 

att författare lätt blir hemmablinda över sitt arbete och har sin förförståelse. Det finns även en 

felformulering i enkätens sista fråga. Vi har nämligen skrivit om personalen upplever att de 

har mer behov av utbildning, fast egentligen ville vi veta om de har behov av mer utbildning. 

Men det verkar som att de har förstått vad vi ville veta. Frågan hade kunnat formuleras ”Hur 

ofta borde utbildningar hållas?”. Vissa deltagare har lämnat kommentarer i kanten som 1 till 

2 gånger om året vore bra och Repetitioner är alltid bra. De som har svarat att de inte vill ha 

mer utbildning kan ha menat att det räcker med så ofta som de får utbildning i dagsläget eller 

menar de att de inte vill ha någon mer utbildning över huvudtaget, men det sistnämnda tvivlar 

vi på.  

Vi förstod även på deltagarna och deras svar att de inte helt hade förstått vad 

svarsalternativen omfattade när det gäller fråga 6, om vem man fått utbildning av. Till 

exempel var ett alternativ Introduktion/inskolning/tips av kollegor. Det fylldes i av 

sammanlagt 16 personer, men vi tänkte att det borde vara en punkt som alla skulle kunna 

kryssa i. De förstorade antagligen begreppet utbildning så att en kort introduktion eller ett tips 

från kollega inte betraktades som en form av utbildning.  

 När enkätfråga 13 formulerades om deltagarna upplever att de har nytta och använder sig 

av tekniker de lärt sig, tänkte vi att den skulle tolkas som vad deltagarna mindes och använder 

när de hamnar i de situationerna, men vi är inte säkra på om deltagarna har tolkat på det sättet. 

Relativa tal gör det lättare att utläsa och förstå och få en snabb överblick över resultatet i 

en tabell, särskilt när man ska jämföra två eller flera grupper med varandra. Dock är en 

lämplig tumregel att endast använda relativa tal då det är minst 50 deltagare (n< 50) 

(Ejlertsson, 2003). Vi har inte använt oss av relativa tal då vår deltagargrupp bestod av 45 

individer.  
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I vår bakgrund finns litteratur från 1996 och 1997. Det kan anses vara för gammal 

litteratur men vi tycker att fakta var relevant för vårt arbete och vi fann ingen likvärdigt bra 

och nyare litteratur. Vi har något mer svensk litteratur än utländsk. Den svenska litteraturen 

riktar in sig på hemvård och personlig assistans vilket vi tror är ett tämligen unikt upplägg för 

Sverige. Mer dagsaktuell litteratur hade varit bra då arbetssituationen för de olika 

arbetskategorierna med stor sannolikhet har förändrats och utvecklats.  

Vi har inte skrivit om olika lyft- och förflyttningstekniker i bakgrunden då vi inte 

utvärderar en eller flera utbildningar. En annan anledning till det var att begränsa arbetets 

omfattning.  

Bakgrunden tar upp att lyft- och förflyttningsteknik även innebär säkerhet för patienten. 

Därför finns det möjlighet att göra en studie patientcentrerat med tanke på att arbetsterapeuter 

arbetar främst på det sättet. En arbetsterapeut har inte möjlighet att vara vid patientens sida 

vid varje förflyttningssituation. Patientcentrerat förhållningssätt kan då innebära att man 

måste satsa mycket på den omvårdnadspersonal som arbetar närmast patienterna. I 

arbetsterapeuternas etiska kod tas det upp att arbetsterapeuter inte bara arbetar för patienten 

och patientcentrerat. Yrkets arbetsuppgifter innebär att vid behov handleda olika 

personalkategorier i rehabiliterande förhållningssätt och vara konsult. En arbetsterapeut har ett 

ansvar att samarbeta med alla sina kolleger för att på bästa sätt tillgodose patientens intresse 

(Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 2005). 

4.2 Resultat 

Det kunde ha varit intressant att se om skillnaderna i svaren berodde på av vem man fått 

utbildning av och inte bara på vilken yrkeskategori man tillhör. Detta för att eventuellt kunna 

påvisa om personalen använder sig av olika mycket tekniker beroende på vem som är deras 

utbildare. På grund av att deltagarna fick möjlighet att svara på flera alternativ i frågan Vem 

de fått utbildning av, så blev en sådan jämförelse omöjlig för oss.  

Vid första anblicken av resultatet om antal utbildningar sedan år 2000 (se Tabell 2) blev vi 

förvånade över att så många hade gått utbildning så få gånger. Vi anser att två gånger på sju år 

inte är speciellt mycket. Dock kan resultatet vara missvisande, det kan vara så att 

enhetscheferna nu på senare år har insett vikten av personalutbildningar och de som svarat två 

gånger på sju år har gått två år efter varandra nyligen. En arbetsledare sa att de försöker 

skicka så många som möjligt när utbildningstillfälle ges. Då kan det vara så att det inte ges så 

många utbildningstillfällen och därför har de inte så mycket utbildning. Det var ingen 

signifikant skillnad mellan yrkeskategorierna.  
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Enkäten får fram fakta om att hemvårdspersonalen använder sig mest av skonsamma 

tekniker för förflyttningar I och ur säng och personliga assistenter använder sig mest av 

skonsamma tekniker för förflyttningen Vändning i säng. Enkäten svarar inte på om det är 

yrkeskategorins mest vanligt förekommande förflyttning eller om det är den tekniken som 

deltagarna minns och använder när de hamnar i de situationerna. Alla förflyttningssituationer i 

sängen fick i denna fråga höga svarsfrekvenser. Med tanke på Lagerströms (1997) studie där 

förflyttningssituationer i sängen överskred den rekommenderade maximala fysiska 

arbetstyngden under ogynnsamma förhållanden tycker vi det är positivt att deltagarna 

tillämpar sina kunskaper inom det området. Vi tycker det är lite märkligt att personliga 

assistenterna har en sådan låg svarsfrekvens på alternativet Till/från toalett. Vi kan dock inte 

komma på någon direkt förklaring till varför. 

I båda yrkeskategorierna har hälften av deltagarna svarat att deras arbetssätt har förändrats 

till Något bättre. Nästan hälften har svarat Mycket bättre och endast 3 har svarat Inget alls. 

Det är mycket positivt tycker vi. I en studie som Astvik (2003) har gjort visar det att 

utbildning, handledning, stöd och specialisering betraktades som centrala dimensioner för att 

skapa balans mellan krav och resurser. Ökad tonvikt på utbildning och specialisering kan ses 

som en utveckling mot professionalisering av yrket. Tabone (2005) menar att det inte bara är 

till gagn för personalen med utbildning utan att hela organisationen tjänar på det. Några 

fördelar är bland annat; minskad omorganisering av personal, minskade administrativa 

kostnader, minskad frånvaro, ökad produktivitet, utvecklad moral, minskad permanent skada 

och allmänt bättre arbetssituation. 

I resultatet fick vi inte fram någon signifikant skillnad mellan yrkeskategorierna i hur 

mycket utbildning de har och om de vill ha mer utbildning. Men som vi kom fram till i 

metoddiskussionen så vet vi inte riktigt vad deras svar står för egentligen. Den känslan vi har 

fått av deltagarna är att antingen vill de ha mer utbildning eller är de nöjda med den 

regelbundenheten de har i dagsläget. Fast det kan vara tvärtom också; av resultatet att döma så 

utläser vi att deltagarna tillämpar kunskaperna i tämligen hög grad och upplever en positiv 

arbetsförändring. Det kan vara så att en del deltagare tycker att en utbildning skulle göra 

varken till eller från och därför svarat att de inte känner behov av mer utbildning.  

Resultatet visar att hemvårdspersonalen har uppgett fler svar på frågan om vem de har fått 

utbildning av och de använder sig även i allmänhet av fler tekniker än personliga assistenter. 

Ändå är det fler av deltagarna från hemvårdsgruppen som vill ha mer utbildning. Resultatet 

visar även att hemvårdspersonalen hade något mer värk efter utbildning än innan. Eftersom 

majoriteten vill ha mer utbildning kan man dra en slutsats att det inte är utbildningen som 
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bidrar till värken, vilket man spontant kan tänka, utan många andra faktorer spelar in. En 

faktor kan vara att de ”slarvar” med skonsam teknik för att de anser tar alldeles för lång tid. I 

litteraturen till bakgrunden kom det fram att en del hemvårdspersonal ansåg att städning 

tillhörde bland de slitsamma uppgifterna.  Detta kan vara en faktor även i vår deltagargrupp. 

I litteraturen som vi har tagit upp i bakgrunden tar författarna upp att det finns många 

andra faktorer som påverkar värk och arbetsrelaterade skador (Kjellberg, 2003 och 

Lagerström, 1997). 

En annan förklaring till i vår studie kan vara att viss personal hade mer värk efter 

utbildning än innan kan vara att återhämtning av en arbetsrelaterad värk inte har skett än. 

Kjellberg (2003) säger att både utvecklande och återhämtning sker över en lång tid och har en 

lång process bakom sig. Därför är det svårt att påvisa stor förändring av arbetstekniksträning. 

Dessutom finns det inte möjlighet att arbetstekniksträna i den mån som skulle behövas för att 

få optimalt resultat. 

I syftet ville vi se om det fanns något samband mellan värk före och efter utbildning. Detta 

gjorde vi med Chi2-test, men på grund av att vissa celler saknade data kunde inte testet 

genomföras och därför fick vi inte fram något resultat på denna fråga. 

I enkätstudiens resultat framkom det att personalen inom hemvården hade i genomsnitt 

arbetat 2 år längre tid i vården och på sin nuvarande arbetsplats jämfört med personliga 

assistenter. Det kan vara en förklaring till varför hemvårdspersonalen hade något mer värk 

efter utbildning än innan. Tid är i allmänhet en aspekt till varför en del har mer värk än andra 

(Kjellberg, 2003).  

I en studie är det viktigt att se efter reliabiliteten och validiteten. I den här studien är det 

inte relevant att diskutera reliabiliteten då vår metod inte har reliabilitetsprövas av forskare. 

Validiteten innebär att man mäter det man har för avsikt att mäta, det vill säga att deltagarna 

förstår det man vill veta och att det är rätt underliggande begrepp (Polit och Beck, 2004). Vi 

har redan diskuterat våra frågors formuleringar och att våra deltagare kanske inte förstod vad 

vi ville veta. Vi tror inte att vi hade fått fram samma resultat om vi hade gjort en intervju med 

samma deltagare. I enkäten har vi frågat om hur mycket värk deltagarna känt före och efter 

utbildning. Värk är ett diffust begrepp som kan tolkas olika, vad innebär till exempel Mycket 

värk? För att vara mer tydlig kunde deltagarna fått fylla i graden värk enligt VAS (Den 

Visuella Analogskalan) som har räckvidd från ett till tio där ett står för Ingen smärta och tio 

Värsta tänkbara smärta (Smärtbehandlingsenheten, 2006).  

Resultatet i vår studie är inte generaliserbart i Örebro, då studien inte är starkt valid eller 

reliabel (Polit och Beck, 2004). Vi kan inte överföra vårt resultat till andra kommuner då de 



 24 

arbetar och prioriterar på så olika sätt. Våra frågeställningar grundades på samtal med 

vårdpersonal från helt andra orter och hade vi gjort studien i de orterna hade vårt resultat 

kanske sett annorlunda ut och våra frågeställningar blivit mer signifikant bekräftad. 

För att ge förslag på ytterligare studier med liknande syfte skulle man kunna göra 

undersökningen genom att ta en viss procent ur varje grupp av omvårdnadspersonal i de olika 

kategorierna. Vi är helt övertygade om att resultatet blir annorlunda om man undersöker andra 

kommuner. En intervjustudie skulle kunna genomföras, men resultatet hade gett en annan 

vinkel. 

4.3 Slutsatser 

I denna studie har vi kunnat belysa arbetssituationen för hemvårdspersonal och personliga 

assistenter. Studien syftade bland annat till att påvisa skillnader mellan dessa yrkeskategorier 

men några större skillnader har inte framkommit. Vi ville se om någon av kategorierna var 

åsidosatt i fråga om utbildning och har större arbetsbelastning. Vi tänkte att de olika målen för 

omvårdnad enligt SoL och LSS kanske skulle påverka skillnaderna i vårt resultat. Kanske är 

det så att personliga assistenterna gjorde lite fler lyft än hemvårdspersonalen på grund av att 

de försökte uppnå patientens rätt till ”goda levnadsvillkor”. Det kan vara så att lagarna 

påverkar patienternas situation mer än personalens. Många behövande har kanske fått avslag 

från kommunen för omvårdnadsinsatser enligt SoL för att det inte finns några resurser, men 

det påverkar inte direkt personalen. Tack vare att kommuner kan ge avslag på grund av 

resursbrist, enligt SoL, kan det begränsa vårdtyngden för personal inom hemvård. 

Om det hade varit stor skillnad i resultatet i denna studie hade kanske arbetsterapeuter 

behövt vara mer observanta på kommunens ansökningar om vilka grupper som ska utbildas. 

Det skulle också kunna innebära att arbetsterapeuten i sitt vardagsarbete skulle behöva 

undervisa, instruera, förklara och demonstrera mer för vissa yrkeskategorier. Detta i syfte att 

göra förbättringar och säkra vardagliga förflyttningar och lyftsituationer.  
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Bilaga 1 (1/2) 

Hej! 
Vi är två studenter från Örebro Universitet som skriver c-uppsats om lyft- och 
förflyttningsteknik i kursen Arbetsterapi C. 
 
Omvårdnadspersonal medverkar vid de flesta av patientens förflyttningar, därför är det av stor 
betydelse att de har kunskap i skonsam lyft- och förflyttningsteknik för både patientens och 
deras säkerhet. Erfarenheter av samtal med olika kategorier (i denna studie hänsyftar kategori 
på omvårdnadspersonal inom hemtjänst och personlig assistans) vårdpersonal har gett många 
uppfattningen att efter genomgång av lyft- och förflyttningstekniksutbildning hamnar 
personalen lätt i gamla hjulspår igen. Eftersom en mindre skonsam teknik ökar risken för 
arbetsskador för omvårdnadspersonalen ger detta en indirekt negativ påverkan för patienten. 
En del har fått uppfattningen att kommunen satsar och engagerar sig mer, utbildningsmässigt, 
i viss kategori av vårdpersonal.  
 
Syfte 
Vi vill ta reda på om det finns någon skillnad mellan personliga assistenter och 
hemtjänstpersonal i hur mycket och vilken typ av lyft- och förflyttningsutbildning de fått och 
om de tillämpar kunskaperna i vardagsarbetet. 
 
Vi skulle vilja komma och personligen lämna ut enkäter till personalen. Vi räknar med att det 
kommer ta ca 10 minuter av deras lunchtid att svara på enkäten. Enkätfrågorna tror vi 
kommer att väcka uppmärksamheten på personalens egen arbetssituation och att de därigenom 
kan medverka till förbättring.  
 
Deltagandet är frivilligt och anonymt. 
 
 
 
 
Har du några frågor kontakta: 
 
__________________________ 
Martina Ehn 
 
 
__________________________ 
Emilie Nilsved 
 
 
__________________________ 
Handledare Liselotte Hermansson 
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Bilaga 1 (2/2) 

 
Jag har blivit informerad, och fått tillfälle att ställa frågor och fått de besvarade angående 
enkätstudien om lyft- och förflyttningsteknik.  
Härmed samtycker jag, i egenskap av enhetschef/arbetsledare, att enkätstudie får göras bland 
personalen under deras lunch. 
 
 
________________________________ 
Signatur 
 
________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
Enhetschef/arbetsledare för område:_____________________________________ 
 
Antal anställda:______________ 
 
Förslag på tid för information och enkätutdelning:______________________________ 
(datum & klockslag) 
 
Vi vill komma ut med enkäterna under vecka 9, så var vänlig och skicka så snart som möjligt 
till: 
  
Emilie Nilsved 
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Bilaga 2 
Förfrågan om deltagande i en c-uppsats 
 

Omvårdnadspersonal medverkar vid de flesta av patientens förflyttningar, därför är det av stor 
betydelse att de har kunskap i skonsam lyft- och förflyttningsteknik för både patientens och 
deras säkerhet. Erfarenheter av samtal med olika kategorier vårdpersonal har gett många 
uppfattningen att efter genomgång av lyft- och förflyttningstekniksutbildning hamnar 
personalen lätt i gamla hjulspår igen. Eftersom en mindre skonsam teknik ökar risken för 
arbetsskador för omvårdnadspersonalen ger detta en indirekt negativ påverkan för patienten. 
En del har fått uppfattningen att kommunen satsar och engagerar sig mer, utbildningsmässigt, 
i viss kategori av vårdpersonal.  
 
Syftet med studien är att ta reda på om det finns någon skillnad mellan personliga assistenter 
och hemtjänstpersonal i hur mycket och vilken typ av lyft- och förflyttningsutbildning de fått 
och om de tillämpar kunskaperna i vardagsarbetet. 
 
Vi har fått tillstånd av din enhetschef/arbetsledare att göra denna enkätstudie. Vi frågar dig i 
egenskap av personal inom hemtjänst/personlig assistans om du vill medverka genom att fylla 
i enkäten. Om du deltar i undersökningen innebär det inte någon direkt påverkan på ditt arbete 
nu, men förhoppningsvis kan resultatet utveckla lyft- och förflyttningsutbildningar. 
Deltagandet är frivilligt och anonymt. Det finns inga direkta personuppgifter i enkäten och 
svaren behandlas kodat, vilket omöjliggör spårande till enskild individ. Dina svar kommer att 
behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. 
 
Resultatet av undersökningen kommer att publiceras som en C-uppsats och finnas tillgänglig 
på Örebro universitets bibliotek. För att ni ska kunna ta del av resultatet kommer hela arbetet 
även att finnas tillhanda hos din enhetschef/arbetsledare senast i början på juni.  
 
Att svara på enkäten kommer ta ca 10 minuter och vi ber dig att kryssa i och skriva tydligt. 
 
Har du några frågor kontakta: 
 
__________________________ 
Martina Ehn 
 
 
 
__________________________ 
Emilie Nilsved 
 
 
 
__________________________ 
Handledare Liselotte Hermansson 
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Bilaga 3 (1/2) 
1. Inom vilket yrkesområde arbetar du nu?  

� Hemtjänst 
� Personlig assistent 

 
2. Hur många år har du varit yrkesverksam inom vården? 
 ______år 
 
3. Hur många år har du arbetat inom ditt nuvarande yrkesområde? 
 ______ år 
 
4. Ungefär hur många lyft- och förflyttningssituationer medverkar du i under en dag? 
(Till exempel i och ur säng/rullstol, till och från toalett, flytta högre upp i stolen/sängen, 
vändning i sängen och uppresning från stol) 
 ______ ggr/dag 
 
5. Ungefär hur många lyft- och förflyttningssituationer utför du ensam under en dag? 
 ______ ggr/dag 
 
6. Har du fått någon form av lyft- och förflyttningsutbildning av: 
(Kryssa för ett eller flera alternativ) 

� Arbetsterapeut/sjukgymnast 
� Skolbildning (gymnasium/högskola/folkhögskola etc.) 
� Introduktion/inskolning/tips av kollegor 
� Annat _______________ 
� Nej, ingen alls 

 
7. Hur många gånger har du gått lyft- och förflyttningsutbildning sen år 2000? 
 ______ ggr 
 
8. Tycker du att utbildningarna har förändrat ditt sätt att arbeta? 

� Inget alls   
� Mycket bättre    

� Mycket sämre 
� Något sämre  

� Något bättre 
 

 
 

9. Har du upplevt värk i axlar/rygg som är relaterat till arbetet innan utbildning? 
� Inget alls 
� Lite 
� Något 
� Mycket 

 
10. Har du upplevt värk i axlar/rygg som är relaterat till arbetet efter utbildning? 

� Inget alls 
� Lite 
� Något 
� Mycket 

 
 

Var god vänd! 
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Bilaga 3 (2/2) 
11. Hur ofta påminner du andra om att använda skonsam lyft- och förflyttningsteknik? 

� Någon gång varje dag 
� Någon gång varje vecka 
� Någon gång varje månad 
� Aldrig 

 
12. Hur ofta slarvar du med de olika teknikerna du har lärt dig i tron om att spara tid? 

� Någon gång varje dag 
� Någon gång varje vecka 
� Någon gång varje månad 
� Aldrig 

 
13. Upplever du att du fortfarande har nytta och använder dig av teknikerna du lärt dig, vid 
förflyttningar 
(kryssa i valfritt antal) 

� I och ur säng 
� I och ur rullstol 
� Till och från toalett 
� Högre upp i stolen 
� Högre upp i sängen 
� Vändningar i sängen 
� Uppresning från stol 

 
14. Upplever du mer behov av utbildning? 

� Ja 
� Nej 

 
Tack för medverkan! 
 
Martina & Emilie



  

 


