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Abstract

BACKGROUND: Client transfer situations may influence personal assistents´ working postures 
and physical workload and result in harmful effects, but few studies have been performed in this 
area. OBJECTIVES: The aim of the study was to describe personal assistents´ working postures, 
harmful effects in working postures, the low back flexion, and the biomechanical load of the lumbar 
spine during two client transfer situations; from lying in bed to sitting on the bed and from sitting 
on bed to sitting in a wheelchair. METHODS: The working postures were photographed and 
filmed with videocamera. Photographs and videofilm were analysed to find if there were 
inappropriate working postures during client transfers and harmful load on the lumbar spine. 
Analyses of the assistents´ working postures was done and compared with recommendation from 
the Swedish Work Environment Authority. The lowback flexion was measured with goniometer. 
The  biomechanical load of the lumbar spine was compared with the recommendable levels by the 
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). RESULTS: All the personal 
assistents´ had hazardous and  harmful working postures in the lumbar spine in both transfer 
situations.  The lumbar flexion was in average 47,5° when transfering a  client from lying in supine 
to sitting on the edge of bed and an average of 50° when transfering a client from sitting in bed to 
standing and to sitting in wheelchair. None of the assistants biomechanical compressive forces and 
shearing force levels exceeded the limits recommended by NIOSH. CONCLUSIONS:  Hazardous 
working postures and  harmful effects were shown among all personal assistants’ in the lumbar 
spine in both transfer situations. None of them had biomechanical compressive forces and shearing 
force levels exceeding the limits recommended by NIOSH.

Key words: working posture, lumbar flexion, biomechanical load, compressive forces and shearing 
forces, transfer situation
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Abstrakt

BAKGRUND: Miljön påverkar personliga assistenternas arbetsställningar och fysiska 
arbetsbelastning och kan resultera i skadlig inverkan vid förflyttning av klient, men få studier är 
gjorda inom detta område. SYFTE: att kartlägga åtta personliga assistenternas arbetsställningar, 
deras skadliga inverkan, ländryggsflexion och biomekanisk ländryggsbelastning vid två 
förflyttningar av klient. METOD: Stillbildsfotografier och videofilm har använts för kartläggning 
av arbetsställningar vid förflyttning av klient. Två förflyttningar av klient har studerats; uppresning 
från ryggliggande till sittande samt från sittande på sängkant till stående/till rullstol. Fotografier har 
använts vid analys av arbetsställningar och observeration av skadlig inverkan. En biomekanikdocka 
har placerats i samma arbetsställning som personlig assistent intog vid förflyttning av klient för att 
bedöma ländryggsflexion som mättes med goniometer. Den biomekaniska ländryggsbelastningen 
har beräknats med biomekaniskt dataprogram samt biomekanikdocka. AFS 1998:1 har 
sammanfattat personliga assistenternas arbetsställningar och eventuell skadlig inverkan av denna. 
RESULTAT: Fyra personliga assistenter hade skadlig nivå och fyra hade riskfylld nivå av 
ländryggsbelastning. Skadlig inverkan fanns där personlig assistent intog arbetsställning med 
kraftigt flekterad ländrygg och detta användes vid flera förflyttningar av klient. De mest riskabla 
förflyttningar avseende ländryggsbelastning skedde när personliga assistenterna assisterade klient 
till rullstol. Låga förflyttningar ökade ländryggsbelastning. Hälften av personliga assistenterna 
arbetade med ländryggsflexion mellan 20- 60°  vid förflyttning av klient. Enbart två personliga 
assistenter överskred ländryggsflexion >60° vid de två förflyttningarna. Biomekaniska 
belastningsvärden för ländrygg överskreds inte avseende axiala värden eller skärande belastning 
enligt rekommenderade värden från NIOSH. KONKLUSION: Riskfyllda arbetsställningar och 
skadlig inverkan noterades i båda förflyttningarna. Alla utom två personliga assistenter hade 
ländryggsflexion mellan 20-60° vid förflyttning av klient. Ingen hade skadlig  biomekanisk 
belastning i relation till NIOSH gränsvärden.

Nyckelord: arbetsställning, ländryggsflexion, biomekanisk belastning, axial och skärande 
belastning, förflyttning



Innehållsförteckning

INTRODUKTION                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  8  

MATERIAL                                                                                                                                           ......................................................................................................................................  10  

URVAL:                                                                                                                                                 ............................................................................................................................................  10  

METOD                                                                                                                                                 ............................................................................................................................................  12  

RESULTAT                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  15  

DISKUSSION                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  19  

METODDISKUSSION.................................................................................................................................19
RESULTATDISKUSSION.............................................................................................................................21

SLUTSATSER                                                                                                                                      ..................................................................................................................................  25  



INTRODUKTION

Idag ökar antalet personer som vårdas i sitt eget hem av personliga assistenter och det finns cirka 

130 000 personliga assistenter i arbete i Sverige idag (Arbetsmiljöverket, 2009). Utifrån de riktlinjer 

och ergonomiska principer som tillämpas av Arbetsmiljöverket och Yrkesinspektionen bedöms 

arbete i en persons hem  innebära en hög fysisk belastning. Personliga assistenter tvingas ofta i sitt 

arbete att använda felaktiga och ensidiga arbetsställningar och i vissa fall tungt lyftarbete i trånga 

utrymmen. Den psykiska belastningen kan vara hög på grund av t ex våld och hot samt stress i 

arbetet samt stress under resor till/från klient. (Arbetsmiljöverket, 2009).

Riskbedömning är viktigt i alla arbeten och måste ske tidigt för att säkerställa en god arbetsmiljö. 

Ergonomiska faktorer som tillgodoser en god fysisk arbetsmiljö i ett hem är fritt arbetsutrymme vid 

förflyttning. Ett utrymme på minst 80 cm behövs för att kunna använda en god förflyttningsteknik 

vid tyngdöverföringar. Om två assistenter hjälper till vid en förflyttning ökar behovet av det fria 

arbetsutrymmet. När hjälpmedel används måste det finns utrymme för assistenter att röra sig fritt 

runt hjälpmedlet och klienten. Dessutom behövs utrymme för att manövrera hjälpmedlet utan att 

hindras av lösa eller fasta föremål. (Arbetsmiljöverket, 2009). Genom att använda 

förflyttningshjälpmedel minskar risken för muskuloskeletala skador (Owen, 2000; Edlich, 

2004;McGill&Kavcic, 2005, Nelson, 2006). En god förflyttningsteknik minskar fysiska 

belastningen och skaderisken genom klientens aktiva medverkan i förflyttningen (Tamminen-Peter, 

2006). Det är möjligt att träna in förflyttningsteknik som minskar belastning på nacke och ländrygg 

hos vårdpersonal (Tamminen-Peter et al, 2003). Då kan den biomekaniska belastningen på 

ländryggen minska (Schibye et al, 2003). Arbetsledare skall erbjuda vårdpersonal utbildning i 

förflyttningsteknik (Arbetsmiljöverket, 2009). När vårdpersonalen använder säker 

förflyttningsteknik känner sig klienten tryggare och nöjdare under förflyttning (Johnsson et al, 

2002).

I praktiken ställs stora krav på en personlig assistents förmåga att anpassa sina arbetsställningar till 

olika klienters behov, fysiska funktionsförmåga, psykiska tillstånd och vikt, vilket påverkar hur 

arbetet kan utföras. Olika hem har olika möblering, golvbeläggning och arbetsutrymmen vilket 

påverkar arbetsställningarna och den fysiska belastningen i arbetet. Det skall vara möjligt att arbeta 

utan böjd eller vriden kropp. Böjda, vridna och sträckta arbetsställningar innebär alltid risker för 

belastningsskador (Arbetsmiljöverket, 2009). Tidspress kan bidra till att den fysiska belastningen 

ökar. Ryggradens diskar hos unga personer tål en belastning på cirka 8 000 N, och diskar hos äldre 

personer tål en belastning på cirka 4 000 N (Wirhed, 2007). Om kompressionsbelastning blir för 



stor på disken är det ändplattan som går sönder först (Wright & Radin, 1993). Längryggproblem är 

förknippade med kompressionskrafter på diskar, risk ökar med ökad kompression (Daynard, 2001). 

Tunga och manuella lyft och andra fysiskt påfrestande arbetsmoment ska undvikas i allt arbete 

enligt Arbetsmiljöverket och arbetet ska organiseras så att belastningsskador förebyggs. Nyanställda 

personliga assistenter bör få utbildning i förflyttningsmetodik och om hur de skall arbeta på rätt sätt 

för att undvika att få belastningsskador. (Arbetsmiljöverket, 2009). Enligt en EU-standard i 

förflyttningsteknik finns det fyra viktiga faser av träning i förflyttningsteknik: 1) att göra en analys 

av arbetsplatsen, 2) att träna in förflyttningsteknik, 3) att hitta förutsättningar för att praktiskt träna 

in en förflyttningsteknik i verklig arbetsmiljö och 4) att lära sig att utvärdera förflyttningsteknik 

(Johnsson et al, 2002). Att använda videofilm för att lära in förflyttningsteknik är ett pedagogiskt 

verktyg. Det är ett bra sätt för vårdpersonal att kunna se hur de själva arbetar praktiskt (Johnsson et 

al, 2002). Att  lyfta klienten under axlarna vid förflyttning i och ur säng är obekvämt och mycket 

fysiskt påfrestande för vårdpersonalens axlar och rygg (Owen et al, 2000). Enligt Smedley innebär 

det ökad risk för ländryggsbesvär att manuellt förflytta klient i sängen, att förflytta klient från säng 

till rullstol och att lyfta klienten från golvet (Smedley et al, 1995).  Att utföra manuella lyft av klient 

som väger 75 kg med ett enklare lyfthjälpmedel med tre personer är inte att rekommendera, då det 

överskrider gränsvärden från NIOSH och arbetsmiljöverket (Fogelberg & Sessman, 2008). 

Det finns evidens för att belastningen vid manuella förflyttningar av klient till/från 

rullstol/säng/duschstol är stor på musculus erector spinae och även på ryggens övre del och 

skuldrorna (Garg et al, 1991). Evidens  för tung belastning finns där vårdaren lyfter hela klientens 

kroppstyngd, eller vid uppresning av klient från sittande på sängkant till stående, samt vid 

repositionering av klient längre bak i rullstol, och att förflytta klienten i sängen mot vårdarens sida 

samt att förflytta klienten högre upp i säng (Schibye&Skotte, 2000). Enligt Brinkhoff´s och Knibbe

´s studie fanns det risker med att arbeta i en statisk position även utan lyft av någon börda. Att inta 

en arbetsställning belastar ländryggen på grund av tyngd i bål, armar och huvud då dessa 

kroppsdelar uppbär 2/3 av kroppsvikten. Ju mer flekterad arbetsställning desto högre fysisk 

belastning.  Att upprätthålla en arbetsställning statiskt under längre stund kan till slut orsaka 

stickande smärta i nacke och rygg (Brinkhoff & Knibbe, 2003). Enligt NIOSH (National Institute of 

Occupational Safety and Health 1981) bör den axiala belastningen inte överstiga 3432 N (350 kg) i 

ländryggen och den skärande belastningen bör inte överstiga 500 N (50 kg) i ländryggen för att 

undvika skadlig belastning i arbetet. Den reviderade versionen av NIOSH biomekaniska 

gränsvärden vid manuella lyft visar att kompressionsvärden på 3432 N avseende 

ländryggsbelastning (Waters et al, 1993).  Zhuang et al, (1999) ansåg att det är svårt att göra 

förflyttningar från säng till stol även när hjälpmedel används. Däremot minskade den biomekaniska 



ländryggsbelastningen avsevärt när taklyft användes. När manuell teknik och vårdbälte, glidbräda 

eller stålyft användes överskreds NIOSH rekommenderade värden avseende kompressionskrafter i 

ländrygg (Zhuang et al, 1999). Riskerna ökar med tung fysisk belastning i kombination med dåliga 

arbetsställningar och de största riskerna finns vid de vanligaste förekommande förflyttningarna: 

förflyttning av klienten från ryggliggande till sittande på sängkant samt från sittande på sängkant till 

rullstol (Arbetsmiljöverket, 2009). 

Riskbedömningar skall enligt Arbetsmiljöverket göras och dokumenteras innan arbete påbörjas hos 

nya klienter och då förhållandena förändras t ex att en klient försämras i sitt tillstånd 

(Arbetsmiljöverket, 2009). Detta innebär att riskbedömningar skall ske på varje arbetsplats, även 

när arbetsplatsen är klientens hem, för att säkerställa att varje arbetstagare har en acceptabel 

arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2009). Det fanns inga studier avseende personliga assistenters 

ergonomiska risker vid förflyttning av klient.

Syfte:  

Med denna studie var att kartlägga åtta personliga assistenters arbetsställningar, ländryggsflexion 

och biomekanisk ländryggsbelastning och skadlig inverkan vid förflyttning av klient. 

Frågeställningar :  

1. Vilka arbetsställningar intar personliga assistenter vid förflyttning av klient och innebär dessa skadlig 

inverkan?

 2. Vilken ländryggsflexion intar personliga assistenter vid förflyttning av klient vid uppresning från rygg-

liggande till sittande ställning samt från sittande på sängkant till sittande i rullstol?

3. Vilken biomekanisk  ländryggsbelastning har personliga assistenter vid förflyttning av klient från rygg-

liggande till sittande på sängkant samt från sittande på sängkant till sittande i rullstol?

Material 

Urval: 

Deltagare i studien:

Åtta klienter samt åtta personliga assistenter från ett privat assistansföretag i Norra Sverige deltog i 

studien.  

De åtta klienter som medverkade  var mellan 41-68 år med en medelålder på 59 år. Det var 5 

manliga klienter och 3 kvinnliga klienter. De hade olika fysiska funktionsnedsättningar, men 



gemensamt för dem  var att de behövde hjälp vid förflyttningar av en personlig assistent. Det var 

stora variationer i hur mycket hjälp klienterna behövde vid förflyttningarna. Vissa klienter 

förflyttades manuellt med få hjälpmedel och vissa klienter förflyttades med taklyft där medverkade 

inte klienten alls. Hos klienterna användes olika hjälpmedel vid förflyttning till exempel: höj- och 

sänkbar säng, glidlakan, glidtyg, olika lyftselar, handystång, överflyttningsplattform,  mobil lyft, 

stålyft och taklyft samt manuella och vårdarmanövrerade rullstolar. 

De personliga assistenter som medverkade var 5 kvinnliga och 3 manliga personliga assistenter. 

De  var mellan 31-62 år, medelåldern var 46 år.  Assistenterna hade olika kunskaper i arbetsteknik, 

en del hade erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg men det fanns även några personliga 

assistenter som inte hade erfarenhet av detta. 

Undertecknad kontaktade företaget som förmedlade personlig assisstans och frågade 

företagsledaren om de hade klienter och personliga assistenter som kunde tänka sig att vara 

intresserade av att medverka i studien.  Samtliga var positiva till att medverka i studien.

Kontakter togs i följande ordning:

1. En av delägarna i företaget informerade om studien till arbetsledarna.  

2. Arbetsledaren tillfrågade klienten om samtycke till att delta i studien. Klienten gav sitt samtycke 

till att delta i studien och fyllde i blankett som lämnades till arbetsledaren (bilaga 1.1). 

3. Därefter blev personliga assistenter tillfrågade om att delta i studien, de gav sitt samtycke och 

blanketten fylldes i och lämnades till arbetsledaren (bilaga 1.2).  Innehållet i informationen framgår 

av bilaga 1.1 och 1.2. Samtyckesblanketten skickades till undertecknad på adress Luleå Tekniska 

Universitet. 

Inklusionskriterier: Att klienten hade personlig assistans och behövde hjälp vid förflyttningar där 

assistenten skulle arbeta ensam hos sin klient.  

Exlusionskriterier: Att klienten hade demenssjukdom enligt journalen.

Etikgruppen vid Luleå tekniska universitet har gett sitt etiska godkännande till att utföra studien. 

Bortfall: En klient hade demenssjukdom blev därför exkluderad pga detta.



Metod 

De metoder som användes var följande: 

1). Observation och bedömning av personliga assistenternas arbetsställningar gjordes enligt 

AFS 1998:1 (bilaga 2) och  sammanställdes i AFS-protokollet (Tabell 1) som fylldes i utifrån 

observation i befintlig situation och med stöd av fotografier samt videofilmer. Videofilmen 

användes även för att öka tillförlitligheten i observationen för att analysera arbetsställningarna i 

efterhand enligt AFS 1998:1

Det röda fältet innebar en icke acceptabel arbetsställning dvs att arbeta en väsentlig del av 

arbetsskiftet med flekterad ländrygg utan rörelsefrihet eller med roterad ländrygg utan rörelsefrihet, 

eller samtidigt flekterad och roterad ländrygg med en kraftigt  inskränkt rörelsefrihet (Tabell 1)

Det gula fältet innebar  att arbetsställningen bör utredas då risker fanns med att inta arbetsställning 

inom detta fält. Tidsaspekten var viktig när arbetsställning bedömdes,  det gula fältet innebar, att 

arbetsställning förekom periodvis under arbetsskiftet (Tabell 1).

Det gröna fältet innebar, att använda sig av en arbetsställning som var acceptabel, det vill säga  att 

ha en upprätt ställning med möjlighet till fria rörelser (Tabell 1). 

Tabell 1 Sammanfattning av arbetsställningar enligt AFS 1998:1 (Arbetsmiljöverket) 
Arbetsställning Rött 

Något av nedanstående
  f örekommer under 
en       väsentlig del av 
arbetsskiftet. 
Olämpligt.

Gult 
Något av nedanstående
förekommer periodvis 
under arbetsskiftet.
Bör utredas

Grönt  
Nedanstående gäller 
för en väsentlig del av 
arbetsskiftet.
Acceptabelt

Nacke Böjd utan rörelsefrihet 
eller vriden utan 
rörelsefrihet, samtidigt 
böjd och vriden 
kraftigt  inskränkt 
rörelsefrihet

Böjd utan    rörelsefrihet 
eller vriden utan 
rörelsefrihet, samtidigt 
böjd och vriden I
kraftigt  inskränkt 
rörelsefrihet 

Upprätt ställning med
möjlighet till fria 
rörelser

Ländrygg Böjd utan rörelsefrihet 
eller vriden utan 
rörelsefrihet,  samtidigt 
böjd och vriden,
kraftigt  inskränkt 
rörelsefrihet

Böjd utan  rörelsefrihet 
eller vriden utan 
rörelsefrihet, samtidigt 
böjd och vriden 
kraftigt  inskränkt 
rörelsefrihet

Upprätt arbetsställning 
med möjlighet till fria 
rörelser

Axlar/armar Handen i eller över 
skulderhöjd
Handen i eller under 
knähöjd Handen ¾ 
armavstånd från kroppen

Handen i eller över 
skulderhöjd
Handen i eller under 
knähöjd  Handen ¾ 
armavstånd från 
kroppen

Arbetshöjd och 
räckområde anpassade 
till arbetsuppgift och 
individ 

Ben Otillräcklig plats för ben 
och fötter Ostabilt 
underlag
Lutande underlag
Ben- eller fotmanövrerat 
pedalarbete*

Otillräcklig plats för ben 
och fötter 
Ostabilt underlag
Lutande underlag
Ben- eller fotmanövrerat 
pedalarbete*

Fri rörelsemöjlighet på 
halksäkert, jämnt och 
vågrätt underlag.Inget 
ben- och sällan fot-
manövrerat peda-
larbete*
Möjlighet att växla till 
sittande



2). Ländryggsflexion bedömdes enligt fotografier av de två arbetsställningar som personliga 

assistenter intog under två  förflyttningar av klient, det vill säga vid uppresning från ryggliggande 

till sittande samt från sittande på sängkant till rullstol. Fotografierna på personliga assistenten 

användes till att placera biomekanikdockan i samma position och biomekanisk modelldocka 

användes för analys av ländryggsflexion (Jonsson,1987).  Ländryggsflexionen mättes med 

goniometer, där biomekanikdockans vertikala referenslinje placerades exakt genom rörelsecentrum 

för (L5/S1) och mätning gjordes mellan rörelseaxel (L5/S1) samt mellan rörelseaxel för bröstkorg. 

Mätning gjordes av ländryggsflexion i  två olika förflyttningssituationer som 8 personliga 

assistenter intog, dvs sammanlagt 16 mätningar av ländryggsflexion. Enligt ISO standard innebar en 

ländryggsflexion på högst 20 grader en acceptabel ställning, även vid flekterad ländryggen under en 

relativt lång tid (Marras, 1999). Om ländryggen är flekterad  20-60 grader bör utvärdering ske i 

syfte att bedöma om arbetsställningen utgör en skadlig belastning. Vid situationer när det fanns stöd 

för bålen kunde även 20-60 graders ländryggsflexion anses vara acceptabel även för en långvarig 

belastning. Över 60 grader i ländryggsflexion rekommenderades inte (Marras, 1999). 

3). Den biomekaniska ländryggsbelastningen beräknades med stöd av  fotografier av de 

personliga assistenternas arbetsställningar i de två förflyttningssituationerna. Fotografering gjordes 

med digitalkamera rakt från sidan, i de två förflyttningar där personlig assistent hjälpte sin klient. 

Det mest representativa fotografiet av varje enskild arbetsställning vid de två olika 

förflyttningssituationerna användes som underlag, bilderna togs i sagittalplanet utan rotation av 

bålen. Även kroppslängd och kroppsvikt användes för att beräkna biomekanisk 

ländryggsbelastning. En biomekanisk modelldocka användes för analys (Jonsson,1987) och 

beräkningar gjordes på nedre delen av ländryggen (L5-S1) med hjälp av denna. Den biomekaniska 

belastningen beräknades utifrån dessa fotografier via ett biomekaniskt dataprogram (Biomek) i de 

två förflyttningssituationerna (Jonsson, 1987). Det flekterande momentet samt de komprimerande 

och skärande krafterna i ländryggen på L5-S1-nivå beräknades. Totalt 16 beräkningar gjordes. 

Modelldockan som var i skala 1:5 placerades i en position som så exakt som möjligt motsvarade de 

personliga assistenternas arbetsställningar enligt fotografierna. En lodrät referenslinje drogs genom 

rörelsecentrum för segment L5-S1. Utifrån denna referenslinje mättes sedan de vågräta avstånden 

till de på dockan markerade tyngdpunkterna för huvud, hals, bröstkorg, buk samt för både höger och 

vänster överarm, underarm och hand.  Beräkningarna förutsatte att den personlig assistenter stod 

symmetriskt utan rotationsinslag samt att ingen av kroppsdelarna ovan L5-S1 nivån hade något 

externt stöd (Jonsson, 1987).



Vid beräkningar av ländryggens lutningsgrad  beräknades den axiala och den skärande belastningen 

på L5-S1 där det vågräta avståndet  mättes från den lodräta linjen till leden Th12-L1. 

Det flekterade momentet i L5-S1 beräknades enligt (Jonsson, 1987):

Moment= kraften * momentarmen

Momentarmen för varje segment beräknades som:

X*5 * KL

1000 * 174,5

där X = uppmätt mått på modelldockan från referenslinjen till tyngdpunkten av segmentet i

mm, KL = kroppslängd i cm

Segmenttyngden beräknades som:

SV% * KV * 9,81

         100

där SV% = segmentets vikt i procent av kroppsvikten, KV = kroppsvikten i kg

Den skärande kraften beräknades på följande sätt:

T * L1

27,44

där var T = tyngden av överkroppen och L1 = det vågräta avståndet från den lodräta linjen till Th12-

L1 i (mm). Värdet 27,44 motsvarade avståndet mellan Th12-L1 och L5-S1 (mm) på den 

biomekaniska modelldockan.

Den axiala belastningen (A) i L5-S1 beräknades enligt Jonsson  (1987):

A = ES + AT 

Där ES = kontraktionskraften i erector spinae (flekterande momentet i L5-S1 dividerat med KL * 

0,04) och AT = den axiala belastningskomponenten av tyngden av överkroppen. Den senare kraften 

beräknades trigonometriskt enligt formeln:

AT = T *√ (27,442+ Ll2 )/27,44



RESULTAT

Observation och bedömning av arbetsställning och skadlig inverkan

Inga av personliga assistenternas arbetsställning avseende nacken var inom det röda fältet, dvs 

ingen tydlig skadlig inverkan kunde noteras.  Åtta personliga assistenter hamnade inom den gula 

zonen dvs risk för skadlig inverkan förelåg i nacken. (Tabell 2).

Fyra av personliga assistenternas arbetsställning i ländryggen visade skadlig inverkan. Dessa 

arbetade med en kraftig flekterad  och roterad ländrygg vid förflyttning av klient. De övriga fyra 

andra personliga assistenternas arbetsställningar innebar risk för skadlig inverkan i ländryggen 

(Tabell 2) 

En personlig assistent hade en arbetsställning avseende arm/axel som innebar att arbete utfördes 

med handen utanför ¾ armavstånd, vilket innebär skadlig inverkan (rött fält). Det var en 

förflyttning där uppresningsstöd användes, vilket innebar att den personliga assistenten fick sträcka 

sin arm för att nå klienten. Två  personliga assistenter hade arbetsställning för axel/arm i det gula 

fältet där arbete utfördes med handen i eller under knähöjd, periodvis under arbetsskiftet. De övriga 

fem personliga assistenterna hade en acceptabel arbetsställning (grönt fält) (Tabell 2).

Vad gäller arbetsställningen för benen, uppvisade endast en personlig assistent otillräcklig plats för 

ben och fötter, vilket tolkas som risk för skadlig inverkan. De övriga sju personliga assistenterna 

hade inga problem med arbetsställningen för benen, de hade ett halksäkert, jämnt och vågrätt 

underlag under en väsentlig del av arbetsskiftet (Tabell 2).

Resultat visade sammanfattningsvis att alla åtta personliga assistenter uppvisade skadlig inverkan 

eller risk för skadlig inverkan i ländryggen.  En personlig assistent uppvisade skadlig inverkan vad 

gäller arbetsställningen för axel/arm, två uppvisade risk för skadlig inverkan där arbete utfördes 

med handen i eller under knähöjd  periodvis under arbetsskiftet. Endast en personlig assistent var i 

riskzonen för skadlig inverkan vad gäller arbetsställningen för  benen, vilket innebar otillräcklig 

plats för ben och fötter  (Tabell 2).



Tabell 2 Resultat av bedömning av de personliga assistenternas arbetsställningar enligt AFS 1998:1 

(Arbetarsskyddstyrelsens författningssamling)  vid uppresning av klient  från ryggliggande till 

sittande

Arbetsställning Rött 
Något av nedanstående

  f örekommer under en 
väsentlig del av 
arbetsskiftet. Olämpligt.

Gult 
Något av nedanstående

förekommer periodvis 
under arbetsskiftet.
Bör utredas

Grönt  
Nedanstående gäller för 
en väsentlig del av 
arbetsskiftet.
Acceptabelt

Nacke Böjd (3) böjd, 
roterad  (5)

Ländrygg Böjd (3) böjd och 
vriden, (1) 

Böjd  (3) böjd och 
vriden (1)

Axlar/armar Handen ¾ (1) 
armavstånd från 
kroppen

Handen i eller 
under knähöjd (2) 

(5)

Ben Otillräcklig plats 
för ben och fötter 
(1)

(7)

Arbetsställning med avseende på ländryggsflexion

Uppresning av klient från ryggliggande till sittande
Personliga assistenternas ländryggsflexion när klient hjälptes upp från ryggliggande till sittande 

ställning visade att nästan alla personliga assistenter hade ländryggsflexion mellan 20-60°. Endast 

en personlig assistent hade ländryggsflexion >60°.  Medelvärdet visade ländryggsflexion på 47,5° 

för samtliga personliga assistenter. (Tabell 3).

Tabell 3 De personliga assistenternas ländryggsflexion när klient hjälptes upp från ryggliggande till 

sittande ställning 

Assistent 0-20° flexion 20-60° flexion >60° flexion
Nr 1 55°
Nr 2 45°
Nr 3 60°
Nr 4 35°
Nr 5 25°
Nr 6 55°
Nr 7 65°
Nr 8 40°



Uppresning av klient från sittande till stående/till rullstol

När de personliga assistenter hjälpte klient upp från sittande på sängkant till sittande i rullstolstol 

nästan alla personliga assistenter hade  en ländryggsflexion 20-60° och endast en personlig assistent 

hade en ländryggsflexion varierande mellan 70°. Medelvärdet visade en ländryggsflexion på 50° för 

samtliga personliga assistenter (Tabell 4). 

Tabell 4 Ländryggsflexion när personliga assistenter hjälpte klient upp från sittande på sängkant till 

sittande i rullstolstol

Assistent 0-20° flexion 20-60° flexion >60° flexion
Nr 1 35°
Nr 2 70°
Nr 3 55°
Nr 4 40°
Nr 5 50°
Nr 6 55°
Nr 7 60°
Nr 8 35°

Personliga assistenter´s biomekaniska ländryggsbelastning i  L5/S1

Uppresning av klient från ryggliggande till sittande

Bild 1. Biomekanisk modelldocka intar den arbetsställning som personliga assistent har vid 
uppresning av klient från ryggliggande till sittande ställning. 



Den biomekaniska belastningen beräknades för respektive arbetsställning utifrån fotografier (tabell 

5). Resultatet visade att värdena varierade från 88,6 till 115,32 Nm i flekterande moment (L5/S1) 

med ett medelvärde på 102,55 Nm. Den axiala belastningen varierade från 1625,66 till 2103,46 N 

med ett medelvärde på 1908,59 N.  Den skärande belastning var 0 N och kontraktionskraft i erector 

spinae varierade mellan 1321 – 1676 N för samtliga assistenter (Tabell 5).

Tabell 5 Antropometriska mått (längd och vikt). Flekterande vridmoment (L5/S1), axial och 

skärande belastning samt kontraktionskraft i erector spinae vid uppresning av klient från 

ryggliggande till sittande på sängkant. 

Personlig 
tent

Längd i cm Vikt i kg Flekterande 
moment 
(L5/S1)

Axial 
belastning

Skärande 
belastning

Kontraktions
kraft i erector 
spinae

Nr 1 171 67 90,58 Nm 1682,24N 0 N 1324,32N
Nr 2 164 80 108,49 Nm 2081,23 N 0 N 1653,87 N
Nr 3 172 80 115,32 Nm 2103,23 N 0 N 1676,1 N
Nr 4 164 90 108,72 Nm 2138,04 N 0 N 1657,25 N
Nr 5 184 76 89,77 Nm 1625,66 N 0 N 1219,67 N
Nr 6 177 80 106,34 Nm 1929,4 N 0 N 1502,04 N
Nr 7 167,5 64 88,57 Nm 1663,77N 0 N 1321,88 N
Nr 8 174 80 112,58 Nm 2044,94 N 0 N 1617,57 N

Uppresning av klient från sittande till stående/till rullstol

Bild 2. Biomekanikdocka som intar arbetsställning som personlig assistent intar vid uppresning av 
klient från sittande till stående/till rullstol



Den biomekaniska belastningen beräknades för respektive arbetsställning utifrån fotografier. I tabell 

6 redovisas resultatet. Resultatet visade att högsta värdet var 115 Nm i flekterande moment 

avseende (L5/S1) det lägsta värdet var 88 Nm i flekterande moment samt medelvärdet var 102 Nm i 

flekterande moment.  Resultet för axialbelastning visade att det högsta värdet för axialbelastning var 

2103 N, det lägsta värdet var 1626N. Medelvärdet för den axiala belastningen var 1909 N. Den 

skärande belastning var 0 N och kontraktionskraft i erector spinae 1321–1676 N för samtliga 

assistenter. (Tabell 6).

Tabell 6 Antropometriska mått (längd och vikt). Flekterande vridmoment (L5/S1), axial och 

skärande belastning samt kontraktionskraft i erector spinae vid uppresning av klient från sittande på 

sängkant till stående/rullstol

Personlig 
assistent

Längd i cm Vikt i kg Flekterande 
moment 
(L5/S1)

Axial 
belastning

Skärande 
belastning

Kontraktionsk
raft i erector 
spinae

Nr 1 171 67 64,43 Nm 1299,91 N 0 N 941,99 N
Nr 2 164 80 98,93 Nm 1935,37 N 0 N 1508,00 N
Nr 3 172 80 104,35 Nm 1944,04 N 0 N 1516,67 N
Nr 4 164 90 111,24 Nm 2176,53 N 0 N 1695,74 N
Nr 5 184 76 104,35 Nm 1823,79 N 0 N 1417,79 N
Nr 6 177 80 102,46 Nm 1874, 54 N 0 N 1447,17 N
Nr 7 167,5 64 85,45 Nm 1617,27 N 0 N 1275,37 N
Nr 8 174 80 88,02 Nm 1692,04 N 0 N 1264,67 N

DISKUSSION

Metoddiskussion

Tidigare forskning visar att det finns evidens för att använda videofilmning i förflyttningssituationer 

(Lagerström et al, 1999). Som författare har jag upplevt att klienterna i studien var engagerade och 

intresserade till att delta i studien samt att personliga assistenter även var intresserade av 

arbetsmiljöfrågor. Min roll under kartläggning och observation var att inta en passiv åskådarroll, att 

finnas där fysiskt men ändå att kunna smälta in i hemmiljön utan att märkas. Till en början 

uppmärksammade klienten mig, att jag var närvarande men efter ett tag hade klienten och 

assistenten fullt upp med sin egen dialog så då glömdes jag bort. Jag upplevde en atmosfär som 

speglade respekt inför klientens behov av hjälp, det fanns även utrymme för humor i de vardagliga 

situationerna som inverkade positivt. Alla åtta personliga assistenterna var olika i längd, vikt och i 



kunskapsnivå samt erfarenhet av vårdarbete skiljde sig mycket mellan de personliga assistenterna. 

De åtta klienterna som deltog varierade i fysisk funktionsförmåga och hade olika hjälpmedel samt 

att de fysiska utrymmen i de olika hemmen skiljde sig rätt mycket i. Arbetsutrymmet hade stor 

inverkan på personliga assistenternas arbetssätt med tanke på möjlighet att anpassa arbetshöjd och 

att utföra tyngdöverföringar bredvid säng och utföra överflyttning till rullstol med mobil lyft/stålyft. 

I denna studie användes AFS 1998:1 för att sammanställa olika arbetsställningar som personliga 

assistenterna intog vid  två olika förflyttningarna.  Denna belastningsergonomiföreskrift används för 

att informera alla arbetstagare i Sverige hur en bra arbetsmiljö kan utformas och ger kunskap om 

lämpliga arbetsställningar och olämpliga arbetsställningar i sitt arbete.  AFS 1998:1 användes för att 

sammanställa skadlig inverkan av de olika arbetsställningarna på ett överskådligt sätt. Det krävs 

kunskap och erfarenhet för att använda denna. Skadlig inverkan vid förflyttning av klienter, innebär 

tung manuell hantering. Det finns inte idag bedömningsinstrument som tar hänsyn till både 

personlig assistent och klient i hemmiljö. Riktlinjer finns för manuell hantering AFS 2000:1 och det 

är viktigt att känna till i arbetet som personlig assistent.  Att känna till maximal belastning vid ett 

lyft för att inte skada sin egen rygg.

I denna studie har ländryggsflexionen mätts med goniometer  utifrån stillbildsfotografier av 

personliga assistenter. Det är valididitets- och reliabilitetstestat att använda sig av goniometer vid 

mätning av ländryggsflexion enligt (Samo et al, 1997) samt (Chen S-PC et al, 1997). Det finns 

andra metoder att undersöka arbetsställningar, t ex att observera arbetsställningar med DINO (direkt 

observation in nursing). DINO-metoden kan medföra att  integritetsintrånget blir mindre då klienten 

inte känner sig lika utsatt jämfört med en observation där videofilmning används (Kjellberg et al, 

2000). En annan metod, OWAS metoden,  har använts vid analys av statisk belastning i vårdarbete. 

Det är värdefullt för vårdpersonal att lära sig analysera arbetsställningar för att minska 

ländryggsbelastning (Knibbe & Friele, 2003). 

Den internationella forskning som används vid biomekanisk belastningsberäkning för att utvärdera 

ländryggsbelastning med axial och skärande belastning vid förflyttning av klient har utarbetats av 

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). NIOSH bedriver forskning och är 

väl insatta i specifikt belastningsergonomi inom vård. Det är möjligt att använda biomekanik 

dataprogram Biomek 98:1 samt biomekanikdocka för att beräkna biomekaniska belastningen i 

denna studie.  Biomekanikmetoden används i utbildning för företagssjukgymnaster bland annat i 

Umeå.  Biomekanikdockan och dataprogrammet biomek är utvecklat av professor Bengt Jonsson, 

den är reliabilitetstestad dock ej validitetstestad (Jonsson, 1987). Den biomekaniska 

belastningsberäkningen användes i denna studie för att beräkna den statiska belastningen vid två 



förflyttningssituationer där personliga assistenternas ländryggrad observerades i sagittalplanet utan 

rotation. När biomekanikdockan används kan vissa svagheter finnas, svårigheter att placera 

modelldockan precis exakt i den arbetsställning som personliga assistenterna intog enligt 

fotografier. Fördelarna med att använda sig av biomekanikdocka var att den var relativt enkel att 

använda sig av. Biomekaniska belastningsberäkningen beräknades i en statisk arbetsställning, det 

ger en bild av arbetsställning och biomekaniska belastningen i ett ögonblick. Eftersom klienten 

behöver assistans som innebär belastning utöver personliga assistentens egna kropp och det är svårt 

att värdera belastningen i ett statiskt ögonblick. En förflyttning är en serie av olika arbetsmoment 

som ihopräknat ger en mer belastande arbetssituation än vad som kommer fram av observation och 

beräkningar på en del av förflyttning och i ett statiskt ögonblick. Studien omfattar endast 8 

personliga assistenter och variationen är rätt stor mellan olika förflyttningssituationerna, vissa 

personliga assistenter använder manuell förflyttningsteknik och få hjälpmedel samt att andra hälften 

av de personliga assistenterna använder sig av tekniska hjälpmedel: mobil lyft, stålyft och taklyft.

Det finns biomekaniska studier som gjorts med Dartfish och Qualisys samt Visual 3D.  Denna 

teknik har använts för att analysera rörelse vid patientlyft  från golv till säng med tre hjälpare 

(Fogelberg & Sessman, 2008). 

Deltagarna i studien representerar en varierad grupp av individer i kön, ålder, erfarenhet samt 

utbildningsnivå. Varje forskningsperson har olika egenskaper som mycket väl speglar de olika 

kategorier av personliga assistenter dvs det finns en spridning som mycket väl representerar en 

grupp som skulle kunna jämförelsevis finnas i resten av Sverige. De personliga assistenterna var i 

ålder mellan 31-62 år.  Personliga assistenterna hade arbetat med vårdarbete från 2 månader till 10 

år. Några personliga assistenter hade vårdutbildning men en personlig assistent hade enbart fått 

introduktionsutbildning. Klienterna som deltog i studien varierade i ålder från 30-67 år. Klienterna 

hade olika fysisk funktionsnedsättning, vilket återspeglade sig i behov av hjälpmedel.  Hälften av 

klienterna förflyttades med manuell förflyttningsteknik samt uppresningsstöd, andra hälften hade 

lyfthjälpmedel såsom mobil lyft, stålyft samt taklyft, men gemensamt för var att alla klienter hade 

behov av rullstol. 

Resultatdiskussion

Resultat visade att samtliga åtta personliga assistenter uppvisade skadlig inverkan eller risk för 

skadlig inverkan i ländryggen. Personliga assistenternas  ländryggsflexion visade att samtliga 

arbetade med ländryggen flekterad mellan 20-60° och endast en personlig assistent hade 

ländryggsflexion >60° vid uppresning från ryggliggande till sittande. Högre värden i axial och 



flekterande moment uppvisades vid användning av lyfthjälpmedel: taklyft och mobil lyft, där klient 

inte medverkade vid förflyttning. Lägre värden i axial och flekterande moment uppmättes vid 

manuella förflyttningar, där klienten medverkar aktivt. 

Evidens finns för att utvärdering av arbetsställningen för ländrygg, bör utföras om det innebär en 

skadlig inverkan för personliga assistenter vid förflyttning. När arbetsutrymmet  har anpassats efter 

personliga assistenter så att kan de röra sig fritt runt hjälpmedlet och klienten vid manövrering av 

hjälpmedel utan att hindras av lösa eller fasta föremål (Arbetsmiljöverket, 2009). 

Som författare anser jag att  skadliga arbetsställningarna  intas med kraftigt flekterad och roterad 

ländrygg vid förflyttning av klient. Det är stora risker för ländryggsbesvär när manuella 

förflyttningar utförs med ländrygg flekterad i 75° samt att belastningen ökar när klienten inte 

medverkar vid uppresning  till sittande. Den statiska belastningsmodellen som används i studien tar 

inte hänsyn till accelerations- och rotationskrafter som påverkar vid förflyttning, vilket skulle kunna 

ge en högre axial ländryggsbelastning.  Det kan ju vara stor skillnad i arbetsbelastning där klienten 

medverkar vid uppresning om personliga assistenten arbetar dessutom i en dålig arbetsställning som 

är flekterad och roterad. Den statiska modellen beräknar ländryggsbelastningen enbart efter en 

statisk arbetsställning och utgår ifrån personlig assistents kroppsvikt, ländryggsflexion och 

kroppslängd. Om förflyttning skulle analyseras med annan teknik där beräkningar utfördes med 

ländryggen i flexion, lateralflexion och rotation skulle det uppvisa eventuellt högre axiala värden i 

ländrygg. 

För att orka med ett arbete som personlig assistent, innebär att du behöver ha en fysisk 

muskelstyrka och kroppskännedom.  Det är viktigt att träna för att bibehålla din muskelstyrka samt 

att lära dig använda din egen kropp som ett verktyg i en förflyttningssituation. 

Uppresning av klient från sittande på sängkant till stående/till rullstol

Samtliga personliga assistenter hade i denna situation ländryggsflexion mellan 20-60°. Enbart en 

personlig assistent hade ländryggsflexion >60°. Högsta värdet i axial belastning uppmättes när 

personliga assistent överflyttade klient med taklyft och mobil lyft. Lägsta värdena avseende axial 

belastning uppmättes när manuell teknik och uppresningsstöd användes. 

Evidens finns för att ländryggsflexion på 50° innebär risk för skadlig inverkan behövs 

riskbedömning utföras(Marras, 1999). Evidens finns för tung belastning vid uppresning av klient 

från sittande på sängkant till stående(Schibye&Skotte, 2000).Genom att använda 

förflyttningshjälpmedel minskar risken för muskuloskeletala skador (Owen, 2000; Edlich, 2004; 



Nelson, 2006).  

Som författare ser jag andra faktorer som påverkar ländryggsbelastning till exempel klientens 

förmåga att medverka vid förflyttning då det minskar ländryggsbelastningen. Klienten måste ha 

ståförmåga vid förflyttningar till stående. När uppresningsstöd används stimuleras klient till att 

använda naturligt rörelsemönster vid uppresning. Om inte klienten orkar resa sig upp ska det finnas 

hjälpmedel såsom stålyft. Andra sätt att kompensera klientens svaga benmuskulatur är att höja upp 

sängen för att underlätta uppresning till stående. Det är inte bra att använda sig av sk låga manuella 

överflyttningar då risk för ryggskada ökar. Vid sk låga manuella överflyttningar intas arbetsställning 

med ländryggen i flexion och rotation samt att klient inte stimuleras till att medverka vid 

förflyttning.

Som författare anser jag att när klienten är bensvag och risk ökar om klienten tappar balans så ökar 

risken för ländryggskada. Om du tar emot klient och håller upp hela klientens kroppstyngd vid ett 

fall. Det viktigaste är att lindra fallet när klient blir bensvag och sjunker ihop. Du orkar inte hålla 

upp klienten i stående ställning mer än några enstaka sekunder, denna plötsliga händelse kan 

innebära att du  får en ogynnsam position i ländryggen. Risken för skada i ländrygg uppstår när 

klientens kroppstyngd belastar i kombination med att ländryggen flekteras kraftigt framåt, i sidled 

samt med en rotation och med ett häftigt knyck, det påfrestar ländryggens diskar och kan orsaka 

långvariga ländryggsbesvär. 

Som författare anser jag att evidensbaserad förflyttningsteknik är ett sätt att höja kunskapsnivån för 

personliga assistenter och vårdpersonal i belastningsergonomi. Det är viktigt att personliga 

assistenter och vårdpersonal förstår grundläggande ergonomiska principer och hur principer kan 

nyttjas i olika förflyttningar. Att få öva sig i kroppskännedom vid en förflyttningsutbildning är 

positivt för att känna efter hur en ergonomisk arbetsställning inverkar positivt, denna aha upplevelse 

är viktig för att undvika skadlig belastning med olämpliga arbetsställningar. Att bli mer medveten 

om sin egen kropp innebär möjligheter för personliga assistenter och vårdpersonal  att utvärdera sin 

egen förflyttningsteknik. Risk för skadlig inverkan av dåliga arbetsställningar, innebär att utföra 

riskbedömning i alla förflyttningar av klient. Det gäller att kartlägga förflyttningar som är svåra att 

utföra. Målet är att personliga assistenter ska utföra säkra och trygga förflyttningar för både klient 

och egen del. Säkerhetstänk innebär att bedöma behov av hjälpmedel vid olika förflyttningar och 

det krävs kunskap om hjälpmedel. Det är viktigt att indentifiera risker vid förflyttning av klient, att 

vara förberedd för det oväntade som kan uppstå när klient blir trött och utmattad. När 

förflyttningsteknik är inlärd används inte kontroversiella tekniker som att lyfta klient under 

axlar/armhålor vid uppresning från sittande till stående eller att lyfta klient längre bak i stol 



manuellt, som medför risk för skadlig inverkan i ländryggen. 

Utbildning av arbetsledare inom personlig assistens för att arbeta med kartläggning av hemmiljön 

för att påverka utformning av personliga assistenternas arbetsmiljö. Genom att utföra riskanalys av 

förflyttningar som utförs i klientens hem. Det är viktigt att dokumentera och åtgärda förflyttningar 

som inte är trygga och säkra, för att förebygga arbetsmiljöproblem.

Eu-direktivet (1409/93) ger stöd för inlärning av förflyttningsteknik i grundutbildning samt att 

motorisk inlärning i förflyttningsteknik kräver kontinuerlig och långvarig träning. Utbildning i 

förflyttningsteknik av god kvalitet kräver kompetent personal (Johnsson et al, 2007).  Enligt Eu-

standard i förflyttningsteknik är säkerhetstänk  i organisationsnivå viktigt. Avgörande är att ha god 

kompetens inom belastningsergonomi och klinisk erfarenhet av förflyttning av funktionshindrade 

klienter för att utbilda vårdpersonal i grundutbildning samt vid högre vårdutbildningar (Johnsson et 

al, 2007). 

Antalet personliga assistenter som arbetar med assistans åt klienter i enskilt hem är 130 000 

personer (Arbetsmiljöverket, 2009).  Rehabilitering i hemmiljö ökar för att minska behov av 

institutionsboende, innebär  att det är viktigt att träna och bibehålla fysisk funktionsförmåga hos 

klienter i enskilda hem. Det kräver kompetens att träna klienter i hemmiljö men det finns 

sjukgymnaster som har erfarenhet av att träna multisjuka klienter i olika miljöer.  Att rehabilitera 

klienter kräver tillgång till olika hjälpmedel: höj- och sänkbara sängar, uppresningsstöd, mobila 

lyftar, stålyftar för att bibehålla funktionsförmågan hos klienten. För att undvika belastningsbesvär 

hos personliga assistenter behövs kompetens från sjukgymnaster som har evidensbaserad kunskap i 

förflyttningsteknik för att utföra förflyttningar utan tung manuell hantering av klient. Det finns ett 

glapp mellan rehabilitering i hemmiljö och tillgång till sjukgymnast. Klienter i hemmiljö har inte 

samma möjligheter att få tillgång till träning med sjukgymnast, då det kräver ett annat arbetssätt att 

finnas till hands när klient kommer hem efter sjukhusvistelse och inte har ork att stödja sig på sina 

svaga ben. Det är då som personliga assistenter har ett stort behov av sjukgymnasters kompetens 

och tillgång till hjälpmedel för att undvika tung manuell hantering av klient. 

I kommande studier skulle det vara intressant att studera motorisk inlärning i evidensbaserad 

förflyttning riktat till personliga assistenter och vårdpersonal.  Att använda sig av ny teknik i 

utbildningsmiljö där  videofilmning används för att filma personliga assistenternas och 

vårdpersonalens arbetsställningar under en förflyttning.  Handleda personliga assistenter och 

vårdpersonal praktiskt under en längre tid där sjukgymnast utför riskbedömningar tillsammans med 

personliga assistenter och vårdpersonal hos klient. Det vore ett bra sätt att handleda i praktisk 

tillämpning av evidensbaserad förflyttningsteknik hos klient, där hänsyn tas till klientens fysiska 



funktionsförmåga och syftet är att stödja klienten till medverkan och delaktighet i förflyttning med 

olika hjälpmedel. Det skulle öka kvalitén för klienten med tryggare och säkrare förflyttningar och 

minska den skadliga belastning hos personliga assistenter och vårdpersonal. 

Statisk belastning är en bidragande orsak till belastningsbesvär och det vore intressant att veta hur 

hjälpmedel kan bidra till en bättre arbetsmiljö genom att mäta tiden som de personliga assistenters 

och vårdpersonals intar i olika arbetsställningar vid användning av olika förflyttningshjälpmedel

I kommande studier vore det intressant att få kunskap om hur klienten upplever en förflyttnings-

situation som trygg och säker.  Att veta hur klienten uppleveler att bli förflyttad med hjälpmedel 

finns inte heller beskrivet i litteraturen. Att få mer kunskap om hur klient kan bli mer delaktig vid 

val av förflyttningshjälpmedel i hemmiljö.  Att arbeta med handledning i ergonomi där närstående 

får ökad kunskap om förflyttningshjälpmedel och kan bedöma behov av hjälpmedel för att 

underlätta förflyttningar i hemmiljön för att närstående ska få bättre förutsättningar.

Slutsatser

1. Skadlig inverkan fanns vid förflyttning hos samtliga åtta personliga assistenter. 

Arbetsställningarna var inte acceptabla för ländrygg som var kraftig flekterade i arbetet.  

2. Skadlig inverkan i arbetet vid flexion av ländrygg fanns hos samtliga åtta personliga assistenter, 

arbetsställningarna var kraftigt flekterade och roterade samt hjälpmedel användes inte i tillräcklig 

omfattning för att reglera arbetshöjden vid förflyttning av klient. 

3. Vid användning av lyfthjälpmedel i arbetet uppmättes högre värden i axial belastning jämfört 

med manuell förflyttning och hjälpmedel.
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     Bilaga 1.1

Brev till forskningsperson                            

Jag heter Annette Lind och är sjukgymnast och planerar att studera personliga assistenternas 
arbetsställningar vid förflyttning av klient samt deras uppskattning av sin fysiska belastning i 
arbetet.

Du får detta brev eftersom Du är kund och/eller anhörig till en klient som har personlig assistans. 
Jag har fått ditt namn via arbetsledaren på företag X. Skulle Du vilja deltaga i denna studie? Jag 
söker frivilliga som vill vara med. Det är den personliga assistenter´s arbetsställningar som jag 
studerar, så fokus ligger inte på Dig alls. Vill Du deltaga, är det alltid fritt att när som helst avbryta 
deltagandet om det skulle upplevas negativt på något sätt. Det insamlade materialet kommer att 
förvaras i ett låst skåp och resultaten kommer att bearbetas så att ingen individ kan identifieras. 
Bildmaterialet kommer att analyseras i min dator, men kommer att raderas när studien är 
publicerad. Studien innebär att Din personliga assistent blir videofilmad och stillbildsfotograferad 
när han/hon arbetar med att hjälpa Dig att resa dig upp ur sängen samt förflytta dig från säng till 
rullstol. Att delta i detta innebär att jag besöker Dig vid ett enda tillfälle, det kommer att ta cirka 40 
minuter. 

Studien baseras på Ditt frivilliga deltagande och Du kan när som helst avbryta deltagandet. Jag 
garanterar att du som medverkar inte kommer att bli på något sätt möjlig att identifera. Resultaten 
kommer att presenteras så att det inte är möjligt att urskilja någon enskilds individs arbetsställningar 
eller skattning av fysisk belastning. Studien kommer att publiceras och finnas tillgänglig via Luleå 
tekniska universitets hemsida http://epubl.ltu.se. 

Om Du vill delta i studien skriv under ditt samtycke i detta brev och sänd svaret till mig i bifogat 

svarskuvert. Om Du svarar ja kommer jag att kontakta Dig för att boka in en tid när det passar Dig. 

Har Du några frågor är Du välkommen att kontakta mig per telefon eller via e-postadressen nedan 

Med vänliga hälsningar

Annette Lind                          Gunvor Gard
Leg sjukgymnast                     Professor i sjukgymnastik
Magistersutbildning inom           Handledare
sjukgymnastik 2009                  Luleå tekniska universitet
0924-57525                          
070-2491425                         
E-postadress:annpiu-0@student.ltu.se 

 Jag vill deltaga, jag vill ha mer information, ta kontakt med mig.
   
  Jag vill inte delta i denna studie

Namn: _________________________________ Datum:_______________



Bilaga 1.2

Information om forskningsprojekt till personliga assistenter

Hej! 

Välkommen att delta i studie som handlar om personliga assistenternas arbetsställningar vid två 
förflyttningsmoment. 

Du får detta brev eftersom Du är personlig assistent och arbetar inom företag X hos klient som 
uttryckt intresse av att delta i denna studie och har gett sitt samtycke till att delta.  Jag vill därför 
inbjuda Dig att delta. 

Studien innebär att Du blir videofilmad och stillbildsfotograferad när du arbetar med uppresning av 
en klient i säng samt förflyttning från säng till rullstol. Fokus ligger på dina arbetsställningar som 
jag kommer att analysera ergonomiskt och biomekaniskt. Videofilmningen kommer att ske vid ett 
enda tillfälle hos klienten och kommer inte att påverka ditt arbete; Du skall arbeta precis som Du 
brukar. Du kommer även att få besvara några enkätfrågor samt skatta den fysiska belastningen i ditt 
arbete, detta tar cirka 40 minuter. 

Studien baseras på Ditt frivilliga deltagande och Du kan när som helst avbryta deltagandet. Jag 
garanterar att det du svarar på enkätfrågorna inte kommer att kunna härledas till dig utan resultaten 
kommer att presenteras så att det inte är möjligt att urskilja en enskilds individs arbetsställningar 
eller skattning av fysisk belastning. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras i ett låst skåp. Analyserna kommer att göras via min 
dator, men kommer att raderas när studien är publicerad. Studien omfattande 6-8 personliga 
assistenter kommer att publiceras och finnas tillgänglig via Luleå tekniska universitets hemsida 
http://epubl.ltu.se. 

Om Du vill delta i studien skriv under ditt samtycke i detta brev och sänd svaret till mig i bifogat 
svarskuvert. Om Du svarar ja kommer jag att kontakta Dig för att boka in en tid när det passar Dig 
och din klient. Har Du några frågor är Du välkommen att kontakta mig per telefon eller via e-
postadressen nedan. 

Med vänliga hälsningar

Annette Lind                        Gunvor Gard
Leg sjukgymnast                   Professor i sjukgymnastik
Magistersutbildning inom           
sjukgymnastik 2009                  
0924-57525                                
070-2491425                         
annpiu-0@ltu.se
      �     Jag vill deltaga, jag vill ha mer information, ta kontakt med mig.

� Jag vill inte delta i denna studie

      Namn: _________________________________ Datum:_____________

mailto:annpiu-0@ltu.se


                                                                                     Bilaga nr 2

Bedömning av arbetsställningar enligt AFS 1998:1 
(Arbetarskyddsstyrelsensförfattningssamling) 

Arbetsställning Rött 
Något av nedanstående

  f örekommer under en 
väsentlig del av arbetsskiftet.

Gult 
Något av nedanstående

förekommer periodvis under 
arbetsskiftet.

Grönt  
Nedanstående gäller för en 
väsentlig del av arbetsskiftet.

Nacke Böjd utan rörelsefrihet 
eller vriden utan 
rörelsefrihet, samtidigt 
böjd och vriden 
kraftigt  inskränkt 
rörelsefrihet

Böjd utan 
rörelsefrihet eller vriden 
utan rörelsefrihet, 
samtidigt böjd och 
vriden 
kraftigt  inskränkt 
rörelsefrihet 

Upprätt ställning med
möjlighet till fria 
rörelser

Ländrygg Böjd utan rörelsefrihet 
eller vriden utan 
rörelsefrihet,  samtidigt 
böjd och vriden,
kraftigt  inskränkt 
rörelsefrihet

Böjd utan rörelsefrihet 
eller vriden utan 
rörelsefrihet, samtidigt 
böjd och vriden
kraftigt  inskränkt 
rörelsefrihet

Upprätt arbetsställning 
med möjlighet till fria 
rörelser

Axlar/armar Handen i eller över 
skulderhöjd
Handen i eller under 
knähöjd Handen ¾ 
armavstånd från 
kroppen

Handen i eller över 
skulderhöjd
Handen i eller under 
knähöjd Handen ¾ 
armavstånd från 
kroppen

Arbetshöjd och 
räckområde anpassade 
till arbetsuppgift och 
individ

Ben Otillräcklig plats för 
ben och fötter Ostabilt 
underlag
Lutande underlag
Ben- eller 
fotmanövrerat 
pedalarbete*

Otillräcklig plats för 
ben och fötter 
Ostabilt underlag
Lutande underlag
Ben- eller 
fotmanövrerat 
pedalarbete*

Fri rörelsemöjlighet på 
halksäkert, jämnt och 
vågrätt underlag 
Inget ben- och sällan 
fotmanövrerat 
pedalarbete*
Möjlighet att växla till 
sittande

Forskningspersonens
Vikt:                    Längd:                                                      
Ålder:                  Kön:
Anställningstid inom personlig assistans/erfarenhet av vårdarbete:
Klientens vikt:         längd



Tack

Ett stort tack till min handledare Gunvor Gard för allt stöd med uppsatsen. 
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