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Sammanfattning
Antalet äldre ökar men för att kunna erbjuda alla den vård som behövs riskerar resurserna att inte
räcka till. Därför finns ett stort behov av teknisk utveckling. Det här projektet grundar sig på en
framtagen idé om ett nytt hjälpmedel för förflyttning i och ur säng. Målgruppen är vårdare och
brukare inom svensk äldreomsorg. Idén har utvärderats genom behovsanalys och utvecklats genom
konceptframtagning. Aspekter som huvudsakligen har berörts är hälsa, säkerhet, ergonomi och
hygien. Projektet visar att idén är applicerbar om fler resurser finns att tillgå samt att behovet finns
inom svensk äldreomsorg. Genom projektet har en god kunskapsgrund byggts upp för vidare
utvecklingsarbete inom problemområdet.
Nyckelord: Äldreomsorg, förflyttningshjälpmedel, säng

Abstract
Increased life expectancy threatens to lead to a shortage of resources. Consequently there is a need
for technical development. This project is based on an idea consisting of a new device in order to
assist lifts into and from a bed. The target group includes caregivers and users in Swedish elderly
care. The idea was evaluated by need analysis and developed by concept generation. Basic aspects
are health, safety, ergonomics and hygiene. The study shows that the idea is applicable if granted
further resources and that there exists a need in Swedish elderly care. This project is a good starting
point for future development in this field.
Key words: Elderly care, assistive lifting device, bed

Förord
Denna rapport är en sammanställning av kandidatexamensarbetet under sjätte terminen på
civilingenjörsprogrammet i medicinsk teknik på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Arbetet
skedde under vårterminen 2012 och presenterades skriftligen via denna rapport samt muntligen vid
ett presentationstillfälle för opponering och bedömning.
Kandidatexamensarbetet har skett i samarbete med Centrum för Hälsa och Byggande (CHB), vid KTH
Campus Haninge. Föreståndaren är Tore J Larsson, professor i personsäkerhet och arbetsskadeprevention. Han är även handledare för detta projekt tillsammans med Stefan Karnebäck, examinator
för kandidatexamensarbetet inom medicinsk teknik på KTH Campus Flemingsberg. Som ett extra stöd
vid handledningen bidrog även forskningsingenjören Bo Glimskär från CHB med erfarenheter och
inspiration inom aktuella ingenjörsområden såsom idéframtagning.
Ett stort tack till Riddargårdens vård- och omsorgsboende samt Danvikshem för ett varmt
välkomnande vid studiebesök. De har varit ett stort stöd för inspiration och insamling av kunskap.
Författarna vill även delge ett särskilt stort tack till Peter Arfert, verktygsmakare vid KTH
Flemingsberg för all hjälp och allt stöd vid prototypframtagningen. För detta ändamål bör även Björn
Malmquist och Christofer Garofalo tackas för utskänkning av kontorsstolar. Även Sofia Ritzén vid KTH
Valhallavägen tackas för hennes stöd vid utredandet av begrepp och metoder vid
konceptframtagning. Slutligen, ett stort tack till alla på CHB, särskilt Bo Glimskär, för inspiration och
stöd genom hela projektets gång.
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1. Inledning
1.1.

Bakgrund

Levnadsstandarden i Sverige har ökat markant. Med bättre vård och omsorg har det bidragit till att
medellivslängden ökar. Dessutom väljer många att prioritera karriär framför familj, vilket leder till
minskat barnafödande. Eftersom nyrekryteringen av vårdpersonal inte håller jämna steg med
ökningen av antalet äldre finns ett stort behov av teknisk utveckling inom äldreomsorg. För att kunna
locka fler arbetstagare att söka sig till vården ställs höga krav på arbetsmiljön. 1 Undersköterskor och
sjukvårdsbiträden är bland de yrkesgrupper som drabbas mest av arbetsskador.2 Trots tekniska
hjälpmedel och kurser i förflyttningskunskap3 utsätts de för belastningsskador. Detta projekt riktar
sig därför till både vårdare och brukare. Vårdare definieras som anställda inom äldreomsorg medan
brukare definieras som personer med behov av äldreomsorg. En viktig regel inom arbetsmiljövetenskap är att lyftarbete ska ske med rak rygg och så nära kroppens egen tyngdpunkt som möjligt.4
Förflyttning vid säng innebär dock att vårdaren måste utföra lyftarbete både på långt avstånd från
kroppen och i vriden ställning. Dessutom är utrymmet vid sängen begränsat vilket ytterligare utgör
hinder för god arbetsställning. Viktigt att notera, i synnerhet vid förflyttning inom äldreomsorg, är att
arbetet kan belastas av aktivt motstånd från brukaren vilket kan utövas antingen medvetet eller
omedvetet. Lyftarbetet är därför särskilt påfrestande vid uppresning ur sängen.5
Vid åldrande sker förändringar i kroppen. Skelettet blir skörare på grund av urkalkning vilket leder till
ökad risk för fraktur vid fall. Även blodcirkulationen försämras vilket kan orsaka yrsel. För att
optimera blodcirkulationen bör brukaren röra på sig och se till att huvud, bröst och armar hålls högt.
Åldrande leder dessutom till hudförändringar. Huden blir torrare, mindre elastisk och tunnare vilket
ger ökad risk för liggsår vid långvarigt tryck. För att undvika tryckskador finns speciella madrasser och
dynor för att kroppen ej ska tryckas mot madrassen.6 Vid åldrande förändras kroppsformen vilket
bland annat leder till att tyngdpunkten förskjuts. Dessutom kontraheras musklerna vilket kan leda till
kontrakturer. Bland de vanligaste följderna av åldrande hör demenssjukdomar, urininkontinens,
längre reaktionstid, sämre immunförsvar, rörelsehinder och värk. 7 Fetma är ett allmänt
folkhälsoproblem som sannolikt kommer att öka i framtiden. Idag finns allt mer anpassade
hjälpmedel för överviktiga. I nuläget är det däremot inte ett aktuellt problem. Anpassningen kan
istället leda till försämrad funktion vid användning på brukare med liten kroppsform.8

Vid äldreomsorg bör speciell hänsyn tas vid behandling. Det är svårt att uppnå optimal säkerhet och
samtidigt värna om brukarens värdighet vid förflyttning. Vid äldreomsorg är fastlåsning med
exempelvis bälte tillåtet att användas vid behov, dock endast i samtycke med brukaren och med
avsikter för dennes bästa.9 Demens och begränsad förmåga till delaktighet leder till att brukaren
reagerar tvärt emot och gör en motrörelse. Exempelvis reser sig en dement då vårdaren lätt trycker
med handen på dennes bröstkorg.10 Vårdaren får inte lyfta brukaren själv utan endast förflytta
horisontellt. Eftersom brukarens leder är sköra bör vårdaren undvika att dra i armar och axlar. Det är
viktigt att brukaren tillåts att vara delaktig vid förflyttning för brukarens självkänsla och
meningsfullhet. Dessutom visar studier att brukare mår bäst med färre vårdare i sin närhet.7
Hjälpmedel bör därför kräva så få vårdare som möjligt vilket blir ännu mer väsentligt på grund av
personalbristen. Det är dock en allmän rekommendation att vårdare är två vid förflyttning av brukare
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för att optimera förflyttningen.11 Studier visar även att brukares hälsa bevaras bäst om de vårdas i
hemmet. Troligen är detta anledningen till att antalet brukare som väljer hemsjukvård ökat.12
De hjälpmedel som används idag på vård- och omsorgsboende för äldre är individanpassade. En
vanlig förflyttningsmetod är att använda lyftsele. Det finns många varianter som är anpassade efter
brukarens kroppsform och hälsa.9 Dessa rengörs i tvättmaskin, vilket kräver engångsselar vid
vårdmiljöer med stor smittorisk, exempelvis akutmottagningar. Vid förflyttning hakas lyftselen i en
lyftbygel som hör till en lyftanordning. Lyftselens två nedre krokar korsas mellan brukarens innerlår,
medan de två övre går rakt över brukarens axlar till lyftbygeln.12 Vid taklyft kan skenor installeras i
taket för att kunna förflytta brukaren sittandes i lyftselen. Skenor tar stor plats och förutsätter ett
hållbart tak. Horisontell förflyttning sker genom att vårdaren håller i lyftselen och drar den med sig.
Om taken inte är tillräckligt starka finns alternativet att taklyften monteras på ett traverssystem. På
detta sätt kan brukaren förflyttas i alla riktningar. Det vertikala förflyttningen sker elektroniskt och
styrs med en kontroll. Mobillyften fungerar på samma sätt förutom att lyftbygeln sitter på en
grundstomme som står på golvet. Tack vare hjul kan vårdaren förflytta hjälpmedlet horisontellt. För
förflyttning mellan sittande läge på sängkanten till exempelvis rullstol används stålyft, om brukaren
själv kan stå vid förflyttningen. Lyftselarna är då mindre och går från svanken till under armarna.
Brukarens fötter sätts på ett fotstöd. De två ändarna av lyftselen krokas i två handtag på stålyften,
där även brukaren håller i sig. Sedan lyfts brukaren upp i stående ställning med hjälp av stålyften och
förflyttas genom att vårdaren drar stålyften över golvet, på samma sätt som för mobillyften. Med
både stå- och mobillyft kan underredet breddas vilket gör att en rullstol eller fåtölj enkelt kan skjutas
in emellan.9 För mer information, bilder och demonstrationsfilmer av de tekniska hjälpmedel som
nämnts ovan hänvisas till länkar i bilaga 1. De sjukvårdssängar som är standard inom svensk
äldreomsorg har en inbyggd lyftfunktion. Med denna är sängen höj- och sänkbar både som helhet
och enskilt för huvudändan respektive fotändan och styrs med hjälp av en kontroll vid sidan av
sängen. Även rullstolarna som används har gemensamma standardfunktioner som monter- och
justerbara armstöd och fotstöd.12
På Centrum för Hälsa och Byggande (CHB) har två lägenheter konstruerats till en modellmiljö där
tekniska system testas och utvärderas med mål att förbättra hemsjukvården för brukare.13 En av de
senast skapade visionerna är att utveckla ett hjälpmedel för att underlätta förflyttning mellan säng
och rullator, alternativt rullstol, där Bo Glimskär är grundare till idén, se bilaga 2. Hans idé på en
eventuell lösning utgör basen för detta projekts konceptframtagning.
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1.2.

Problemdefinition och mål

Projektet grundar sig på följande frågeställning:
-

Är Bo Glimskärs idé applicerbar inom vården och hur bör den utvecklas för att uppfylla
målgruppens behov?

Målet med kandidatexamensarbetet var att ta fram koncept för hjälpmedel som grundar sig på idén,
se bilaga 2. Den kliniska applicerbarheten för dessa lösningar skulle undersökas och utvärderas med
syfte att ge en god kunskapsgrund för fortsatt utvecklingsarbete inom problemområdet.
1.3.

Lösningsmetod

Figur 1. Process från idé till produkt

Frågeställningen delades upp i två steg för att sedan kunna besvaras systematiskt. Det första steget
bestod av en behovsanalys där förflyttningsmetoden i idén jämfördes med de metoder som används
idag. Dessutom utreddes applicerbarheten genom att testa förflyttningsmetoden. För detta ändamål
togs en prototyp fram. I nästa steg användes konceptframtagning för att undersöka hur idén bör
utvecklas. Faktainsamling grundades på studiebesök och intervjuer. Kunskapen kompletterades även
av litteraturstudier. För argumentation kring valda tillvägagångssätt, se avsnitt 4.1.
Konceptframtagning sker mellan idéframtagning och produktframtagning där lösningsförslag tas
fram på hur en idé kan utvecklas. Därefter väljs ett koncept som är redo för produktframtagning. För
processen finns ett antal verifierade modeller. Eftersom projektet är ett kandidatexamensarbete
inom medicinsk teknik valdes endast en egenanpassad och övergripande modell, se figur 1. Med
hjälp av denna kunde frågeställningen besvaras på ett strukturerat sätt trots ett omfattande
ämnesområde med många inkluderande aspekter. Modellen togs fram i samråd med Sofia Ritzén,
universitetslektor inom integrerad produktutveckling vid KTH.14
1.4.

Avgränsningar

Projektet avgränsas till att endast beröra konceptframtagning. Projektet avgränsas till att ej beröra
följande:
-

Produktframtagning
Regelverk för medicinsktekniska produkter och system
Den vård och omsorg som sker utanför Sverige
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2. Utredning av applicerbarheten och utvecklingsmöjligheter
2.1.

Behovsanalys

Bo Glimskärs idé utvärderades för att undersöka behovet och applicerbarheten inom äldreomsorg.
Bland annat utreddes om förflyttningsmetoden kunde underlätta vårdarens fysiska arbete, förbättra
brukarens förutsättningar i vardagen samt bland vilken grupp av brukare som behovet var störst.
Huvudsakligen gällde det att utreda om förflyttningen var genomförbar i praktiken samt jämföra
denna med befintliga metoder. För detta ändamål togs en prototyp fram, se bilaga 3. Denna
begränsades till enklast möjliga konstruktion för att hålla överrenskommen budget som tagits fram i
samråd med handledaren på CHB. Konstruktionen av prototypen inspirerades av bland annat
träningsmaskiner. Som knä- och ryggstöd användes dynor från kontorsstolar. I samband med testning
av prototypen intervjuades ett sjukvårdsbiträde, en arbetsterapeut samt en sjukgymnast i syfte att
jämföra prototypens förflyttningsmetod med de hjälpmedel som används inom dagens äldreomsorg.
Studiebesök gjordes vid två tillfällen på två vård-och omsorgsboenden i Stockholms läns landsting,
med syfte att få en tydlig bild av problematiken kring dagens äldreomsorg. Vårdare intervjuades både
enskilt och vid gruppdiskussioner. Totalt intervjuades fyra undersköterskor, två arbetsterapeuter, en
sjuksköterska samt en sjukgymnast. Under studiebesöken erhölls även tillfälle att granska brukarens
reaktion och behandling samt vårdarens arbete vid förflyttning. Intervjuerna baserades på färdiga
frågeformulär, se bilaga 4.
2.2.

Framtagning av koncept

För att utreda vidare utvecklingsmöjligheter fick vårdare möjlighet att ge direkta önskemål och
förbättringsförslag på Bo Glimskärs idé. Vid testning av prototypen utreddes även utvecklingsmöjligheterna med hänsyn till ergonomi, bekvämlighet och trygghet. Exempelvis kunde eventuella
utvecklingsmöjligheter undersökas vid olika inställningar för att därigenom samla kunskap för vidare
utvecklingsmöjligheter. Till konceptframtagningen hämtades inspiration från vårdares kommentarer.
Detta för att kunna utveckla ett bättre hjälpmedel än de som används idag.
En kravsammanställning gjordes för koncepten som skulle tas fram. Till detta ändamål samlades
kunskap genom litteraturstudier i tryckta och elektroniska källor. Målgruppens egenskaper utreddes
för att kunna avgöra vilka krav som bör ställas. Bland annat berördes hälsopåverkan av ålderdom
respektive arbetsmiljö. Utifrån insamlad kunskap utformades en kravspecifikation, se bilaga 5. Kraven
för målgruppen formulerades om till bör- och skallkrav. Kraven delades vidare in i funktionella och
ickefunktionella krav.
Idén delades upp i fem huvudkomponenter; nackstöd, knästöd, armstöd samt ryggstödets form och
montering. Med kravspecifikationen som utgångspunkt togs koncept fram för varje komponent. Alla
idéer och lösningar dokumenterades, se bilaga 6. Därefter valdes de koncept ut som bedömdes som
realistiskt genomförbara och bäst uppfyllde kravspecifikationen. Prioriterade aspekter vid
jämförelsen var huvudsakligen hygien, säkerhet, ergonomi och hälsa, utifrån de kunskaper som
erhållits om målgruppen.
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3. Presentation av valt koncept
3.1.

Valt koncept med tillhörande komponenter

De koncept som valdes ut för varje komponent sattes ihop och bildade det slutgiltiga konceptet.
Konceptet besvarar hur idén bör utvecklas för att uppfylla målgruppens behov. Det valda konceptet
visas nedan. Följande kombinationer av komponenterna valdes (se bilaga 6 för illustrationer):
Ryggstödets montering: 1ai
Armstöd: 2b
Knästöd: 3b
Ryggstöd: 4a+c+e
Nackstöd: 5bii

Figur 2. Koncept med ryggstöd uppfällt

Figur 3. Koncept med ryggstöd nerfällt

Figur 4. Koncept för liggande position

Figur 5. Koncept för sittande position
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3.2.

Beskrivning av stegvis förflyttning från säng till rullstol

Nedan följer en beskrivning av förflyttningen från liggande läge i sängen till sittande läge i rullstol. I
omvänd ordning kan förflyttning ske från rullstol till säng.

1. Knästödet skjuts in under
knäna

2. Sängens huvudände höjs upp för
att få brukaren i halvsittande
ställning

3. Ryggstödet skjuts in
bakom brukarens rygg

4. Armstöden fälls ner

5. Brukaren lyfts rakt upp

6. Förflyttningshjälpmedlet
rullas bakåt från sängen

7. Bakhjul bromsas för rotation i
transversalplan

8. Brukaren sänks ner i en rullstol
och armstöden fälls upp

9. Ryggstödet dras ut

10. Med hjälp av knästödet
skjuts brukaren in längst bak i
rullstolen

11. Benen höjs med hjälp av rullstolens
fotstöd, knästödet dras ut
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4. Diskussion
4.1.

Kritisk granskning

Vid insamling av fakta valdes metoder för att komma nära förstahandskällan och därmed minska
risken för felkällor. Genom studiebesök på vård-och omsorgsboenden erhölls en tydlig bild över
problem-området. Denna kunskap underlättade konceptframtagningen då fokus på behov och
förbättringar kunde hållas. Eftersom studiebesök och intervjuer gjordes slumpartat med hänsyn till
projektets resurser, fanns det risk för svårigheter att skilja på allmänna och enskilda fall. Slutsatser
kunde ändå dras genom de intervjuer som genomfördes, eftersom många frågor besvarades lika
oberoende av vårdarens yrkesbakgrund. För att styrka kunskapsgrunden ytterligare hade fler
intervjuer kunnat göras samt enkäter för att nå ut till fler vårdare med en bredare variation av
erfarenheter inom dagens äldreomsorg.
Inspelningar vid intervjuer hade kunnat minska risken för tolkningsfel. För att undvika detta har
samtliga muntliga referenser godkänt rapportens innehåll. Däremot återstår risken för otillräckligt
intervjuunderlag vilket kan riskera att faktorer ej berörts som hade kunnat påverka slutsatsen.
Vetenskapligheten kan diskuteras gällande intervjuer med brukare. Svaren kan bero på faktorer som
stolthet, humör, förvirring eller relation till frågeställaren. Exempelvis är sannolikheten stor att
brukare vill visa sig duktiga och därmed undanhålla nödvändig information. Brukares begränsade
delaktighet leder även till svårigheter vid testning av nya hjälpmedel. Inom äldreomsorg är därför
hjälpmedel dåligt anpassade, vilket framgick vid studiebesöken. Prototypen som togs fram i detta
projekt var inte säker nog för att testas på brukare. I projektet testades endast unga personer vilket
visade att förflyttningsmetoden fungerar bra på dessa.
På grund av begränsade resurser kunde inte konceptframtagningen utföras på detaljnivå. Stöd hade
här kunnat sökas av professionella inom varje aktuellt område. Om fler resurser hade funnits
tillgängliga kunde en prototyp ha tagits fram för respektive koncept för att testa på målgruppen och
därigenom få bättre grund för jämförelsen mellan dessa.
4.2.

Utvärdering av resultat

Vid val av koncept uppstod diskussioner kring vilka aspekter som bör prioriteras. Härav kunde inte
målgruppens alla krav uppfyllas. Vid jämförelse med befintliga hjälpmedel kunde dock tydliga
fördelar konstateras.
Eftersom immunförsvaret försämras med åldern hade aspekten hygien hög prioritering.
Konstruktionen med släta och fasta material optimerar för rengöring. Lyftselar hos andra hjälpmedel
har stora nackdelar både praktiskt och ekonomiskt. Bland annat eftersom de behöver rengöras i
maskin vilket sliter på materialet och därmed förkortar hållbarheten. Även lösningen med
engångsselar leder till sämre utnyttjande av resurser. Vid konceptframtagningen har arm- och
nackstöd integrerats med övrigt material för att ge en slät yta. Dessutom har extra utrymmen som
veck undvikits där bakterier kan ansamlas. Även material som löst sittande tyg har undvikits.
Konceptet kan således lätt spritas och torkas av vid rengöring.
Andra fördelar med släta ytor är att brukarens skaderisk minskas. Genom släta ytor kan trycket
fördelas jämnare mot huden. Dessutom minskas klämrisken vilket är betydande då åldrande även
9

leder till slappare hud. Vidare är ryggstödet kilformat för att underlätta inskjutningen bakom
brukarens rygg. En nackdel med konceptet är att det finns risk för att brukaren glider ner i avståndet
mellan knä- och ryggstöd. Anpassning av vinklar och avstånd kan minska risken. Vilket visades vid
testning av prototypen då lämplig inställning varierade med försökspersonens kroppsform. Material
med hög friktion kan även väljas för att brukaren ej ska glida ner. Dock bör detta begrundas eftersom
brukarens hud är känslig.
För hjälpmedel där lyftsele används finns risker för monteringsfel. Med konceptets konstruktion
behöver vårdaren endast fokusera på en produkt. Dessutom är det fritt ovanför och framför
brukarens huvud, vilket gör att brukaren avskärmas mindre från omgivningen. Vid val av armstöd
valdes det som bedömdes som minst avskärmande utan att säkerheten riskerades. Avståndet mellan
armstöden är anpassat för att brukarens huvud ej ska kunna fastna. Konceptet med ett enda armstöd
(se bilaga 6, koncept 2a) valdes bort eftersom det förutsatte god marginal till brukarens huvud för att
kunna fällas ner.
En nackdel med lyftmetoder där brukaren hänger från en konstruktion ovanifrån är de rörelser som
uppkommer vid förflyttningen. Stabil förflyttning är särskilt viktigt för brukare eftersom åldrande
resulterar i bland annat sämre blodcirkulation, längre reaktionstid och större risk för yrsel.
Konceptets rörelser vid förflyttning sker jämnt och i önskad hastighet, vilket ökar förutsättningarna
för brukarens förmåga till delaktighet. Brukarens delaktighet underlättas ytterligare genom att
förflyttningsmetoden efterliknar manuell förflyttning med invanda ställningar då brukaren lyfts under
knä och rygg. Upplevelsen av förflyttningen varierar dock beroende på brukarens hälsa. Brukare med
god förmåga till delaktighet kan känna en starkare trygghet vid användning av konceptet. För brukare
med större behov av stöd samt begränsad delaktighet kan däremot taklyft upplevas som tryggare på
grund av en mer omslutande konstruktion. För att efterlikna detta har ett rundat ryggstöd valts i
konceptet. Vid behov finns även möjligheter för ytterligare anpassning med mer omslutande
komponenter. För att öka tryggheten diskuterades bälten som alternativ. Trots att det inte finns
någon lag som förbjuder fastlåsning, undveks detta på grund av etiska skäl. Andra lösningar som
armstöd och materialegenskaper kunde istället bidra till ökad trygghet. Dessutom kan bälten vara
obekväma och svårare att rengöra.
En konflikt inom äldreomsorg som har betydelse för utvecklingen av hjälpmedel är att vårdarens
arbetsmiljö ställs mot brukarens hemmiljö. Särskilt runt sängen är utrymmet ofta begränsat vilket
sätter hinder för en acceptabel arbetsmiljö. Därför valdes ett fällbart ryggstöd som tar mindre plats.
Den klämrisk som uppstod i och med fällbart ryggstöd bedömdes som försumbar eftersom brukaren
antogs vara utom räckhåll för vridaxeln. Risken minskas ytterligare av armstöden där brukarens
händer kan hållas i ett kontrollerat läge. Ett krav som ursprungligen sattes upp i projektet var att
förutsätta så få vårdare som möjligt. Därmed kan anhöriga till brukaren få möjlighet att använda
hjälpmedlet i hemmet utan krav på utbildning eller fysisk styrka, vilket optimerar användningen av
vårdresurser. Intervjuer visade dock att det inte är helt önskvärt med färre vårdare på grund av
praktiska skäl eftersom brukaren då får minskad möjlighet till assistans. Det är även möjligt att fler
antal vårdare ökar säkerheten. Detta är särskilt viktigt för konceptet då fallrisken är stor. Följaktligen
är konceptet på grund av praktiska skäl ändå i behov av fler vårdare, trots att arbetsbördan minskar.
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Förflyttning i och ur rullstol leder till nya utmaningar. Ursprungligen var tanken att det enkelt skulle
gå att sätta brukaren i rullstolen med knästödet utanför. På detta sätt kunde knästödet dras undan.
Genom intervjuer framgick dock att vårdarens fysiska belastning är stor vid förflyttning till stol
eftersom brukaren bör sitta längst bak mot ryggstödet. Vårdarens arbete skulle med fördel kunna
underlättas av konceptets funktioner, se avsnitt 3.2 steg 10. Med hjälp av konceptet kan brukaren
förflyttas längre in i rullstolen, sittandes på knästödet. Dock uppstår problemet med hur knästödet
sedan dras ut. Ett koncept med uppblåsbart knästöd är en lösning som valdes bort på grund av
avancerad konstruktion, vilket kan resultera i höga produktionskostnader. Med det valda konceptet
kan problemet ändå delvis lösas. Med hjälp av funktioner i rullstol och säng kan brukarens tyngd på
knästödet minskas. Exempelvis kan rullstolars fotstöd höjas vid förflyttning i och ur rullstol. Ett annat
problem som återstår att lösa med konceptet är att brukarens fötter kan vara ett hinder vid
förflyttning till sängen. Fotstöd skulle vara en ultimat lösning. Trots problemet ansågs denna extra
komponent som en onödig resurs med fler nackdelar än nytta. Den enklaste lösningen är att
vårdaren låter brukaren höjas upp över sängen för att låta fötterna hänga fritt. Å andra sidan bör
brukaren helst förflyttas en kort sträcka för att öka tryggheten och minska eventuell fallhöjd.
Slutligen bedömdes problemet som försumbart eftersom det ej krävs mycket av vårdaren att lyfta
upp fötterna manuellt. Konceptet förutsätter även att rullstolens armstöd är demonterbara, vilket
begränsar användningen till endast vårdanpassade miljöer.
Det är svårt att avgöra hur mycket hjälpmedel inom vården bör utvecklas. En enklare konstruktion
hade kunnat väljas för att spara resurser och minimera risken för inställningsfel. På detta sätt kan
även hjälpmedlet anpassas efter brukarens läge i sängen. Som tidigare nämnts kan justerbarhet även
minska fallrisken. På grund av justeringsmöjligheterna i konceptet förutsätts vana och kunskap av
vårdaren för användning. Konceptet kan däremot individanpassas genom att vissa justeringar görs
fixerade. Genom en sådan anpassning samt förbättrade säkerhetsåtgärder återstår möjligheten för
användning i hemmet. Utbytbara rygg- och knästöd kan öka möjligheterna till individanpassning. På
detta sätt kan även konceptet användas oberoende av var sängen har sin huvudände.
Produkten bör värna om brukarens självkänsla och självständighet för att hålla igång
rörelseapparaten. Det är ytterligare en konflikt inom äldreomsorg med en svår balansgång mellan att
underlätta för brukare i vardagen och samtidigt värna för bevarad muskelkapacitet. Som
komplement kan sjukgymnaster utnyttjas för träning under dagtid.
4.3.

Vidareutveckling och tillämpningsmöjligheter

Inom området för projektets avgränsning påträffades inga liknande förflyttningshjälpmedel. På grund
av den unika konstruktionen finns det möjlighet till tillämpning inom andra delar av vården.
Konceptet skulle exempelvis kunna lämpa sig för andra fysiska begränsningar. Vid förlamning av
enskilda kroppsdelar är det möjligt att konceptet till och med lämpar sig bättre än för detta projekts
brukare eftersom muskelkapaciteten är bevarad i övriga kroppsdelar. För att vidare undersöka
applicerbarheten inom andra vårdområden behöver nya tester göras med ny behovsanalys.
Något som noterades under projektet var att många förflyttningshjälpmedel inom äldreomsorg har
samma grundläggande struktur. Prototypen som togs fram i projektet bestod av en förenklad,
liknande grundstomme där prototypdelen kunde av- och påmonteras. De hjälpmedel som används
inom äldreomsorg skulle kunna konstrueras på samma sätt. Genom att kombinera funktionerna till
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ett och samma hjälpmedel skulle både vårdresurser och utrymme vid sängen kunna sparas.
Exempelvis kan mobillyftens lyftbygel inkluderas på konceptets grundstomme. Nackdelen med ett
kombinerat hjälpmedel är att fler funktioner adderas vilket skulle riskera fel vid användning. Å andra
sidan skulle detta kunna undvikas med smart konstruktion och tydliga instruktioner.
Konceptet som tagits fram skulle även kunna uppfylla andra funktioner i äldreomsorg. Ett exempel är
som stöd för brukaren att resa sig upp från golvet efter fall. Här har inspiration hämtats från CHB, där
en rullator med samma syfte har testats. Rullatorn har en höj- och sänkbar funktion för att ge
brukare stöd att resa sig upp till stående position igen. Konceptet i detta projekt skulle med fördel
kunna förflytta brukaren från liggande läge på golvet på samma sätt som vid förflyttning från sängen.
Ett annat möjligt användningsområde är vid uträttning av behov. Istället för förflyttning mellan säng
och rullstol skulle konceptet kunna användas mellan exempelvis rullstol och toalett. Här har
konceptet en hygienisk fördel då det är lätt att rengöra. En annan lösning är att ge knästödet en extra
funktion med ett pottliknande utrymme som är lätt att montera bort för tömning. På detta sätt kan
konceptets funktion optimeras med fördelen att brukaren kan uträtta sina behov vid valfritt tillfälle
under användning av hjälpmedlet samt att förflyttning inte behöver ske till närmaste toalett. Denna
extra funktion skulle dock kunna leda till ett obekvämare knästöd samt försämrad hygienen.
För att spara på resurserna kan funktioner i den omgivande miljön utnyttjas. Eftersom dagens
sjukvårdssängar har ett utvecklat system med inbyggda lyftfunktioner är behovet av ytterligare
förflyttningshjälpmedel diskuterbart. Genom sängens lyftfunktion kan brukaren lyftas till lämplig höjd
för att därigenom förflyttas horisontellt. På detta sätt kan vårdaren få färre funktioner att
kontrollera. Dessutom förenklas konstruktionen av hjälpmedlet vilket skulle vara till ekonomisk
fördel. Å andra sidan skulle detta begränsa användningsområdet för hjälpmedlet, vars funktion då
blir beroende av en sjukvårdssäng. En framtidsvision är att alla hjälpmedel vid sängen istället
integreras i sängkonstruktionen. Här skulle då konceptet kunna vara ett fast system på sängkanten.
Lösningen skulle dock leda till fler problem. Dels hur tyngdpunkten bör justeras för att inte sätta
konstruktionen under för stor belastning, dels hur utrymmet skulle kunna hållas på en acceptabel
nivå för att inte förhindra brukarens kontakt med vårdaren. Trots insparade resurser, skulle den
avancerade konstruktionen dessutom vara kostsam, särskilt om inte alla brukare har behov av
hjälpmedlet.
Framtidens äldreomsorg står inför stora utmaningar. Ökad medellivslängd leder till att brukare
överlever fler sjukdomar och därmed behandlas för ett flertal diagnoser samtidigt. Komplicerade
sjukdomskombinationer samt färre andel vårdare per brukare ställer ökat krav på individanpassning i
framtiden. Kraven stärks ytterligare då framtidens samhälle tros ställa större krav på valmöjligheter
och att individuella önskemål uppfylls. Konsekvenser som sannolikt följer är bland annat ekonomiska
samt leder till extra administrativt arbete och ökad risk för användningsfel då antalet unika
hjälpmedel ökar. En lösning skulle kunna vara att optimera hjälpmedlen med justerbara funktioner,
för att på så vis kunna minska antalet hjälpmedel. Ett annat krav som tros öka i framtiden är bättre
anpassning efter hemmiljö eftersom fler brukare vårdas i hemmet. Det ger i regel en tryggare känsla,
bättre samarbetsvilja samt höjer livskvalitén. På äldreboenden och sjukhus används ofta
standardprodukter. Förutsättningarna för vård i hemmet varierar dock vilket sätter stora krav på
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individuella anpassningsmöjligheter. För att uppnå god hemsjukvård behövs teknisk utveckling.
Viktiga områden blir bland annat telemedicin och robotik.
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5. Slutsats och rekommendationer
5.1.

Slutsats

Genom projektet har frågeställningen delvis kunnat besvaras. Eftersom Bo Glimskärs idé ej liknar
något hjälpmedel som vanligen används inom dagens äldreomsorg drogs slutsatsen att det finns ett
behov av ett liknande förflyttningshjälpmedel. Utav behovsanalysen kunde även fördelar konstateras
med idén jämfört med befintliga hjälpmedel. Frågeställningen om lyftfunktionen är applicerbar
kunde ej besvaras på säkra grunder eftersom brukare inte testades. Slutsatsen drogs att lyftmetoden
är genomförbar på personer med viss muskelkapacitet men där självständig förflyttning ej längre är
möjlig. Orsaken till dragen slutsats är att prototypen ej kunde testas på brukare samt att det genom
projektet framgick att brukarens självständiga egenarbete bör värnas.
Det koncept som genom projektet togs fram löser flera aktuella problem inom äldreomsorg. Bland
annat visade konceptet på bättre förutsättningar för rengöring, mindre fysiskt arbete för vårdaren,
stabilare förflyttning samt bättre förutsättningar till delaktighet för brukaren. I sin helhet har en god
översiktlig kunskapsgrund erhållits inom problemområdet. Sammanfattningsvis kan detta ses som ett
delprojekt inför en bredare, framtida utveckling med större resurstillgångar.
5.2.

Rekommendationer till CHB

Nästa steg i utvecklingsarbetet inkluderar ett breddat kunskapsområde med fler aspekter. Områden
som återstår att beröras är bland annat elektronik, materialvetenskap, hållfasthetslära och juridik.
Vid produktframtagningen bör extra stor vikt sättas vid regelverk för medicintekniska produkter.
Vidare bör komponenterna utvecklas, var och en med fokus inom sitt aktuella område. Exempelvis
bör dynor väljas ut för bästa förutsättningar utifrån ergonomi och materialvetenskap, medan
lämpliga elektroniska delfunktioner bör utredas med fokus på elektronik och hållfasthet. Säkerheten
har i projektet endast berörts flyktigt, där säkerhetsfunktioner som snabbhetsbegränsning och
nödstopp bör väljas och utvecklas. Inspiration kan tas av komponenter som fungerar bra i redan
befintliga hjälpmedel. Vid fler tillgängliga resurser bör prototyper tas fram för jämförelse mellan flera
framtagna koncept. Dessa testas lämpligast på försökspersoner från målgruppen. Då kan även en
mall tas fram för vilken inställning som lämpar sig bäst beroende på kroppsform.
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Appendix
Bilaga 1.

Hjälpmedelsspecifikation
För mer information, bilder och demonstrationsvideor, se länkar:
-

Stålyft (Sabina II Comfort, Liko): kräver lyftsele.
<http://www.liko.se/Documents/se/raising/Sabina/Sabina_II/SabinaII_ProdLeafl_SV.pdf>
<http://www.spinalistips.se/tips-golvlyft-174.html>, hämtade 2012-03-21

-

Golvlyft/Mobillyft (Viking M, Liko): kräver lyftsele.
<http://www.liko.se/se/Sverige/Produkter/Mobila-lyftar/Viking-M/>, hämtad 2012-03-21

-

Taklyft (Likorall 240, Liko): kräver lyftsele.
<http://www.liko.se/Documents/se/overhead_lifts/likorall/242,243,250/Likorall243250_Pro
dLeafl_SV.pdf>, hämtad 2012-03-21

-

Traverssystem, Fristående lösning:
<http://www.liko.se/se/Sverige/Produkter/Taklyftar/Monteringsalternativ/>, hämtad 201203-21

-

Lyftsele:
<http://www.liko.se/se/Sverige/Produkter/Lyftselar-och-lyftdukar/Originalsele/>, hämtad
2012-03-21

-

Dävert och lyftbåge är handtag ovanför sängen, oftast i form av en triangel eller en lyftbygel.
<http://www.helab.se/sangdavert.html>, hämtad 2012-03-21

-

Turner är en vridplatta som roterar den äldre i stående läge.
<http://www.vgregion.se/upload/Hj%C3%A4lpmedelsf%C3%B6rvaltningen/HMC/Sortiment/
Vridplatta_Turner.pdf>, hämtad 2012-03-21

I

Bilaga 2.

Bo Glimskärs idéskiss
Konceptframtagningen baseras på en idé som är hämtad från Centrum för hälsa och byggande, vid
KTH Campus Haninge. Forskningsingenjören Bo Glimskär är grundare till idén, vars skiss visas nedan.
Vid förflyttning skjuts två armar in under rygg respektive knä varefter brukaren förflyttas ur sängen
genom lyft och rotation.

Figur 1. Bo Glimskärs skiss på sin idé om ett nytt lyfthjälpmedel inom äldreomsorg

II

Bilaga 3.

Framtagen prototyp

Figur 1 Framifrån

Figur 2 Från sidan

III

Bilaga 4.

Frågeformulär för vårdare
1. Vilka hjälpmedel är vanliga vid sängen idag för att underlätta förflyttning i och ur sängen?
2. Hur hjälper man de äldre att ta sig upp ur sängen till stående läge vid en rullator?
3. Är lyft vid förflyttning till och från sängen ett viktigt område att förbättra inom
äldreomsorg? (med hänsyn till belastningsskador och äldres självständighet)
4. Vilka typer av belastningsskador finns det ökad risk för, vid arbete med äldreomsorg? Egen
erfarenhet av belastningsproblem?
5. Tror du att ditt fysiska arbete skulle kunna avbelastas med hjälpmedlet som visas nedan?
6. Hur tror du att de äldres genomsnittliga reaktion skulle vara vid användning av
hjälpmedlet? (irritation, rädsla, oro, nyfikenhet, hopp, lättnad)
7. Finns rutiner och tillgänglig information på din arbetsplats, för att ständigt kunna förbättra
teknik och metoder vid behandling av äldre?
8. Hur ofta kommer utomstående som tekniker/studenter/inspektörer och besöker de äldre
på din arbetsplats? Sätt kryss eller skriv kommentar.
Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

9. Hur ser din bild ut av det perfekta hjälpmedlet vid förflyttning i och ur sängen?

IV

Bilaga 5.

Kravspecifikation för konceptframtagning av lyfthjälpmedel inom
äldreomsorg
Bakgrund
Kravspecifikationen utgör en grundläggande ram för framtagning av koncept som underlättar
förflyttning i och ur säng inom äldreomsorg. Konceptframtagningen har som mål att uppfylla
brukares respektive vårdares krav.
Funktionella krav
Skallkrav
-

-

Produkten skall ha mjuka och långsamma rörelser
Produkten skall ej ha avstånd där brukaren kan falla igenom
Produkten skall ha ett säkerhetslås
Produkten skall vara lätt att förflytta för vårdaren
Produkten skall ha säkerhetsstopp
Produktens lyftfunktion skall ha hastighetsbegränsning
Produkten skall ej kräva att vårdaren vrider kroppen vid lyftarbete
Produkten skall ej kräva att vårdaren har böjd rygg vid

Börkrav
-

-

Produkten bör kräva så lite muskelarbete som möjligt från brukaren
Produkten bör ej låsa fast brukarens leder
Produkten bör sätta brukaren i en ställning för att huvud, bröst och armar ska hållas högt
Produkten bör ha handtag där brukaren kan greppa av trygghetsskäl
Produkten bör vara liten och smidig
Produkten bör kräva så få vårdare som möjligt vid användning

Ickefunktionella krav
Skallkrav för brukare
-

Produkten skall ha material som är lätta att rengöra
Produkten skall ha tydliga instruktioner

Börkrav för brukare
-

Produkten bör ha släta ytor

-

Produkten bör ej vara ett hinder för brukarens kontakt med omvärlden

V

Bilaga 6.

Framtagna lösningsförslag
1. Ryggstödets montering

i.
a.

b.

ii.

c.
iii.

2. Armstöd

a.
i.

b.

ii.

c.

VI

3. Knästöd

a.
i.
b.
ii.
4. Ryggstöd

a. Framifrån

b. Framifrån

c. Ovanifrån

d. Ovanifrån

e. Från sidan

f. Från sidan

5. Nackstöd

a.

b.

VII

g. Från sidan

