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Sammanfattning 
 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva de skador som uppkommer hos vårdpersonal i samband med 

patientförflyttning och vad som kan göras för att förebygga dessa skador. De ingående studierna har granskats 

och kvalitén på dessa har värderats. Resultatet visade på ett globalt problem eftersom de vetenskapliga studierna 

gjorda i ämnet kommer från flera delar av världen. Det var övervägande kvinnliga studiedeltagare i de studier 

som granskades. Patientförflyttningar, stress, arbetsbelastning samt personalens sinnesstämning och hälsa fanns 

vara orsaker till vårdrelaterade skador hos personal. Brist på utbildning i förflyttningsteknik, brist på hjälpmedel 

och hur hjälpmedlen ska användas fanns också vara orsaker till skador. Den form av skada som oftast förekom 

var ryggskador. Med hjälp av skadeförebyggande program där det på arbetsplatser introducerats bland annat 

mekaniska liftar och utbildning i förflyttningsteknik har det påvisats en minskning av muskuloskeletala skador 

hos vårdpersonal. Hjälpmedel vid förflyttningar kunde förebygga både fysisk och psykisk stress samt känslan 

av säkerhet för både patient och personal. 

 

Nyckelord: Skador, vårdpersonal, förflyttningsteknik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
 

The purpose of the literature study was to describe the injuries that occur amongst nursing staff 

when handling and transferring patients, and what can be done to prevent such injuries. In-depth 

studies on the subject have been reviewed and the quality of them has been valued. These studies 

have been carried out in different parts of the world, and the result of the review indicates that 

this is a global problem. The participants of the reviewed studies were predominantly female.  

Transferring and handling patients, stress, heavy workloads and the attitude and basic health of 

the employees were found to be the main reasons for nursing related injuries. A lack of  

education in patient transferring techniques, a lack of  transferring aids and how to use them were 

also proven to be reasons for injuries. The most common type of injury was back injuries. A 

decrease in musculoteletal injuries have been proven in workplaces where injury-preventing 

programs, including mechanical lifts and education in patient transferring techniques, have been 

introduced. Transferring aids were shown to prevent both physical and mental stress, and also the 

feeling of security among both patients and nursing staff. 

Keywords: Injuries, nursing staff, patient transferring techniques 
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1. Introduktion 
 
Förflyttning av patienter är något som är en återkommande arbetsuppgift hos personal inom såväl 

äldreomsorgen som sjukhusens avdelningar (Engkvist m.fl., 2001). Kristoffersen (1998) skriver 

att förflyttningsteknikens principer bygger på att ha människans naturliga rörelsemönster som 

utgångspunkt, samt att samarbeta med de fysiska lagarna.  

 

På Karlskoga Lasarett har det sedan 1992 på ett konsekvent sätt införts utbildning i Durewall-

metoden för all personal. Detta har medfört att det mellan åren 1993-1996 setts en minskning av 

sjukskrivningsdagar med hela 90 procent. Durewall- metoden bygger på att ta till vara individens 

egna resurser och initiativ vid förflyttningar. Vårdpersonalen kommer då att arbeta energisnålt 

och med minsta möjliga kraft då de hjälper patienten att förflytta sig efter den egna förmågan 

(Durewall- Institutet 2003- 2004). 

 

Sjuksköterskeyrket är ett av de yrken som ligger i topp när det gäller rapporterade 

muskeloskeletala skador i samband med arbetet enligt en studie gjord 2006. I studien 

utvärderades ett ergonomiskt program för att förhindra skador hos vårdpersonal. Där framkom 

det att så kallade punktinsatser i form av att lära vårdpersonal bra förflyttningsteknik och att t.ex. 

inte arbeta ensam vid patientförflyttningar inte har haft någon större effekt på att minska antalet 

rapporterade skador. Istället behövs det sättas in program som ser till helheten. Med detta menas 

att förebygga skador genom att både lära ut förflyttningsteknik och att se till att arbetsmiljön är 

bästa möjliga för personalen. Detta ska göra att både personal och patienter blir tryggare vid 

vårdarbete där fysiskt stöd är nödvändigt, samt att antalet skador hos vårdpersonal minskar. I och 

med detta ges en ekonomisk vinst då minskat antal skador ger minskat antal sjukdagar (Nelson 

m.fl., 2006). 

 

Vid arbete inom vården är det viktigt att få någon form av grundutbildning i bra 

förflyttningsteknik och att sedan även få kontinuerlig uppföljning för att bibehålla kunskaperna. 

Detta för att förebygga skador som kan uppkomma vid förflyttning av patienter (Handbok för 

Hälso- och sjukvård 2002). Tänka på den egna kroppen vid förflyttningar av patienter i behov av 

mycket omvårdnad och fysiskt stöd är enligt Kristoffersen (1998), en förutsättning för att inte 

slita på sina egna ledband, muskler och sitt skelett i onödan.  
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I en studie gjord av Santaguida m.fl. (2005) jämfördes ett antal olika typer av 

förflyttningshjälpmedel. Detta gjordes för att se hur stor stresspåverkan utövarnas ryggar utsattes 

för när förflyttningar gjordes med hjälp av olika slags hjälpmedel. Det man kunde se var att 

mekaniska liftar var det slags hjälpmedel som enligt studien gav minst stresspåverkan på 

personalens rygg. Och det i sin tur skulle kunna reducera antalet ryggskador hos vårdgivaren om 

detta hjälpmedel användes flitigare inom vårdarbete. 

 

Bra hjälpmedel till hands och att veta hur dessa skall användas, liksom att ha kännedom om 

skonsam förflyttningsteknik kan hjälpa både patienter och personal att känna större trygghet vid 

förflyttningar (Handbok för Hälso- och sjukvård 2002). Arbetsmomentet förflyttning av patient 

utgör en stor riskfaktor vad gäller skador hos vårdpersonal (Daynard m.fl., 2001). 

 

Enligt en rapport gjord av Arbetsmiljöverket (rapport 2007:6) så är med 78 procent, patienter den 

största bidragande orsaken till belastningsolyckor hos kvinnliga undersköterskor och 

sjukvårdsbiträden, vårdbiträden och personliga assistenter. Siffran för män inom samma 

yrkesgrupper och kategori var 70 procent. 
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1:1 Problemområde 
Arbetet inom vården innefattar mycket patientnära kontakt där personal dagligen jobbar med 

förflyttningsteknik och förflyttningar på olika sätt. Detta leder till konsekvenser i form av 

otrygghet hos både personal och patienter då personal ofta har för lite erfarenhet av att göra 

förflyttningar på ett bra sätt. Det leder även till förslitningsskador hos personalen och i och med 

detta många sjukskrivningar, som är negativt ur en samhällsekonomisk synvinkel.  

 

1:2 Syfte 
Syftet med litteraturstudien är att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva de skador som 

uppkommer hos vårdpersonal i samband med patientförflyttning samt beskriva vad som kan 

göras för att förebygga dessa skador. 

 

1:3 Frågeställningar 

1. Vilka skador uppkommer hos vårdpersonal i samband med patientförflyttning enligt 

vetenskaplig litteratur? 

2. Hur beskrivs skadeförebyggande åtgärder hos vårdpersonal i samband med 

patientförflyttningar?  

 

2. Metod 

 

2:1 Design 

Beskrivande litteraturstudie. 

 

2:2 Kriterier för urval av källor 

Artiklar valdes ut efter följande kriterier. Artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter vilka var 

”peer- reviewed”, både kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderades. Artiklar publicerade 

från år 2000 och framåt, dessa var skrivna på engelska. Innehållet i artiklarna skulle handla om 

skador som kan uppstå/har uppstått i samband med patientförflyttning, samt förflyttningsteknik 

och förebyggande åtgärder vid patientförflyttning.  
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2:3 Databaser 

ScienceDirect, Medline (via PubMed), Academic Search Elite, Blackwell synergy, 

BioMedCentral och HighWire Press. 

 

Tabell 1. Databaser, sökord, utfall av databassökning  

Databas Sökord Utfall Utvalda artiklar 

ScienceDirect Nursing and back and 

injuries and patient 

11 5 

Medline (via PubMed) Transferring patients  

back pain injuries 

9 3 

Medline (via PubMed) Patients + lifts+ back 7 5 

Medline (via PubMed) Musculoskeletal 

discomfort and nursing 

personnel 

2 1 

Academic Search Elite   
 

Musculoskeletal injuries 

and nursing 

10 2 

Blackwell synergy 
 
 

Patient handling and 
nursing  

 

1 1 

Blackwell synergy 
 
 

Patient handling and 
nursing     
 

5 1 

Blackwell synergy 
 
 

Nursing and low back pain 
 

4 2 

Blackwell synergy 
 
 

Musculoskeletal and 

nursing 

2 1 

Blackwell synergy 
 
 

Patient handling and 
nursing     
 

13 1 

BioMed Central Back injuries 6 1 

HighWire Press Patient handling 6 1 

HighWire Press Nursing and back pain 10 3 
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Tabell 2. Författare och artikel, metod, design, undersökningsgrupp, styrkor och svagheter samt studiens kvalité 

Författare  och artikel Metod  Design Undersökningsgrupp Styrkor och svagheter, samt studiens kvalité 
Allen m.fl. 2000. 
”Transferring people safely with manual 
handling equipment.” 

Experimentell undersökning, 
videoinspelning av förflyttningar 
med hjälp av hjälpmedel  

Kvalitativ Sex vårdare. På ett universitet i South 
Hampton. 

Utförligt skrivet metoden för insamlandet av data. 
Brist: Enbart kvinnor deltog i studien. Liten 
undersökningsgrupp/plats. 
 
Studiens kvalitetsvärde: Medel 

Collins m.fl. 2004. 
“An evaluation of a “best practices” 
musculoskeletal injury prevention program in 
nursing homes.” 

Insamling av data under en 6 års 
period  

Kvantitativ Sex vårdhem i USA. I resultatet bra beskrivet med utfall ur datainsamlingsperioden. 
Brist: Övervägande kvinnor i studien. 
 
Studiens kvalitetsvärde: Medel 

Daraiseh m.fl. 2003. 
“Bodyregions and work effects among nurses: 
the effect of stressful and stimulating working 
conditions.” 

Enkät 
 

Kvalitativ 
Kvantitativ 

34 legitimerade sjuksköterskor i USA. Ett testat instrument för insamlandet av data. 
Brist: Litet urval. 
Endast kvinnliga studiedeltagare. 

 
Studiens kvalitetsvärde: Medel 

Engkvist, I. - L., 2004. 
”The accident process preceding back injuries 
among Australian nurses.” 

Intervjustudie 
 

Kvalitativ 
 

127 sjuksköterskor på sju sjukhus i 
Australien. 

Välutbildad intervjupersonal. 
Intervjuer utfördes av samma personer. 
Redan existerande instrument/protokoll. 
Liknande studier finns sedan tidigare. 
Brist: Övervägande kvinnor i studien. 
 
Studiens kvalitetsvärde: Hög 

Eriksen m.fl. 2004. 
”Work factors as predictors of intense or 
disabling low back pain; a prospective study of 
nurses´ aides.” 

Enkät 
 

Kvantitativ 3651 undersköterskor i Norge. Stort urval. 
Följer gruppen under längre tid samt följer upp vid flera 
tillfällen. 
Datainsamlingsinstrumenten redan testade i andra studier. 
Brist: Endast fyra procent av studiedeltagarna var män. 
 
Studiens kvalitetsvärde: Hög 

Feyer m.fl. 2000. 
”The role of physical and psychological 
factors in occupational low back pain: a 
prospective cohort study.” 

Enkät och observation 
 

Kvalitativ 
Kvantitativ 
 

225 sjuksköterskestudenter från ett 
universitet i Sydney, Australien. 

Studien följer studiegruppen under en längre tid. Följer upp. 
Användandet av redan existerande enkät. 
Brist: Övervägande kvinnor i studien. 
Stort bortfall. 
 
Studiens kvalitetsvärde: Medel 

Horneij m.fl. 2004. 
“Sick leave among home-care personnel: a 
longitudinal study of risk factors.” 

Enkätstudie 
 

Kvantitativ 443 sjuksköterskor i Sverige. Studien följer studiegruppen under en längre tid. 
Enbart kvinnor i studien. 
Brist: Enbart kvinnor deltog i studien. 
Svårförståeligt resultat. 
Bortfall i uppföljningsgruppen.                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Studiens kvalitetsvärde: Medel. 

Jansen m.fl. 2004. 
”Dose-response relations between 
occupational exposures to physical nd 
psychosocial factors and the rsik of low back 
pain.” 

Enkät och observation 
 

Kvantitativ 523 anställda från sju äldreboenden och 
sjukhem i Holland. 

Studien gjord på en större population under en längre tid och 
med uppföljning. 
Användandet av ett redan existerande och beprövat 
datainsamlingsinstrument. 
Brist: Inte bara vårdpersonal medverkande i studien. 
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Studiens kvalitetsvärde: Hög 
Kjellberg m.fl. 2003. 
” Work technique of nurses in patient transfer 
tasks and associations with personal factors.” 

Enkät och observation 
 

Kvalitativ 
Kvantitativ 

102 sjuksköterskor på 
ortopedavdelningar på fem sjukhus i 
Sverige. 

Användandet av ett redan existerande och beprövat 
datainsamlingsinstrument. 
Grundlig genomgång i hur studiens metoddel genomfördes. 
Studien gjord på avd. där riskfyllda patientförflyttningar sker 
dagligen. 
Brist: Övervägande kvinnor i studien. 
 
Studiens kvalitetsvärde: Hög 

Kjellberg m.fl. 2004. 
”Patient safety and comfort during transfers in 
relation to nurses’ work technique.” 

Experimentell undersökning, 
videoinspelning och observation av 
förflyttningar, i Sverige 
 

Kvalitativ 
Kvantitativ 

102 sjuksköterskor på 
ortopedavdelning  

Lättläst tabell. 
Metoddelen grundligt beskriven. 
Brist: Ingen förklaring till vad som räknas som bra 
förflyttningsteknik och dålig förflyttningsteknik. 
Övervägande kvinnor i studien. 
 
Studiens kvalitetsvärde: Hög 

Li m.fl. 2004. 
“Use of mechanical patients lifts decreased 
musculoskeletal symptoms and injuries among 
health care workers.“ 

Experimentell undersökning, med 
observation och uppföljning 
 

Kvalitativ 138 vårdpersonal på 3 avdelningar på 
ett litet kommunalt sjukhus i St Louis, 
Missouri. 

Väl uppföljt experiment 
Brist: Studien gjord på litet sjukhus. 
En del bortfall ur testgruppen. 
 
Studiens kvalitetsvärde: Medel 

McGill, S., M. & Kavcic, N., S. 2005. 
”Transfer of horizontal patient: The effect of a 
friction reducing assistive device on low back 
mechanics.” 

2 Experiment med observation, 
videoinspelning och hjälp av olika 
instrument för att mäta 
 

Kvalitativ Tre män medverkade, i Canada. En av få som använde sig av män i studien, istället för kvinnor.  
Använde sig av avancerad datateknik för att visa hur 
påfrestningen av en förflyttning påverkar ryggen. 
Brist: tre deltagare. 
ej utbildade sjuksköterskor, endast utbildade i 
förflyttningsteknik. 
Använde sig av en docka, vilket kan ge lite fel resultat. 
 
Studiens kvalitetsvärde: Medel 

Menzel m.fl. 2004. 
“ The Physical workload of nursing personnel: 
association with musculoskeletal discomfort.” 

Observation, enkät och intervju 
 

Kvalitativ  
Kvantitativ 

113 vårdpersonal  
ett sjukhus i USA. 

I studien tar författarna upp svagheter. Lättförståeliga tabeller 
och lätt att följa författarnas arbetsgång i hela artikeln. 
Brist: Insamlingsinstrument ej testat för validitet eller reliabilitet. 
Litet deltagarantal. 
 
Studiens kvalitetsvärde: Medel 

Menzel, N. & Robinson, M., E. 2006.  
“Back pain in direct patient care providers: 
early intervention with cognitive behavioural 
therapy.” 

Experiment och enkät 
 

Kvalitativ 
Kvantitativ 

32 sjuksköterskor och undersköterskor. 
Varav 27 var kvinnor och 5 män. På ett 
vårdcenter i Florida. 

Använder sig av väl beprövade testinstrument. 
Även män med i studien.  
Tar upp svagheter i studien. 
Brist: Svårförståelig resultatdel. Liten undersökningsgrupp/plats. 
 
Studiens kvalitetsvärde: Hög 

O´Brien- Pallas m.fl. 2004. 
”Work-related disability in canadian nurses.” 

Enkät 
 

Kvantitativ Okänt antal medverkande 
sjuksköterskor, i Canada. 

Litet bortfall i enkätsvaren. 
Brist: 98 % av vårdpersonalen var kvinnor. 
 
Studiens kvalitetsvärde: Medel 

Owen m.fl. 2001.  
“An ergonomic approach to reducing 
back/shoulder stress in hospital nursing 
personnel: a five year follow up.” 

Enkät och intervju 
 

Kvalitativ  
Kvantitativ 

57 sjuksköterskor 
2 sjukhus i USA. 
 

Kontrollgrupp. 
Uppföljning. 
Brist: Studien gjord på små sjukhus/platser. 
Tar ej upp svagheter och styrkor själva.  
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Endast kvinnor i studien 
 
Studiens kvalitetsvärde: Medel 

Retsas, A. & Pinikahana, J. 2000. 
“Manual handling activities and injuries 
among nurses: an Australian hospital study.” 

Enkät 
 

Kvantitativ 269 sjuksköterskor  
i Australien. 

Lättförståelig statistik. 
Studiens resultat reflekterar resultat i tidigare gjorda studier. 
Brist: Övervägande kvinnor i studien. 
Begränsad till ett medicinskt center. 
 
Studiens kvalitetsvärde: Medel 

Smedley m.fl. 2003. 
“Risk factors for incident neck and shoulder 
pain in hospital nurses.” 

Enkät 
 

Kvantitativ 587 sjuksköterskor  
2 sjukhus i England. 

Användandet av ett redan existerande och beprövat 
datainsamlingsinstrument. 
Endast kvinnor i studien. 
Brist: Var tänkt som en interventionsstudie, men det blev inte 
riktigt så. 
Endast kvinnor i studien. 
 
Studiens kvalitetsvärde: Hög 

Smith, D. R. & Leggat P. A., 2004. 
“Musculoskeletal disorders among rural 
Australian nursing students”. 

Enkät 
 

Kvantitativ 260 sjuksköterskestudenter  
universitet i Australien. 

Beprövat frågeformulär. 
Baserad på liknande studier gjorda tidigare. 
Bra att jämföra med liknande studier gjorda i andra länder. 
Brist: Övervägande kvinnliga deltagare i studien. 
 
Studiens kvalitetsvärde: Hög 

Smith m.fl. 2003. 
”Musculoskeletal disorders among female 
nurses in a rural Japanese hospital.” 

Enkät 
 

Kvantitativ 305 sjuksköterskor 
i Japan. 

Beprövat datainsamlingsinstrument. 
Studie av grupp som ej tidigare studerats. 
Brist: Kort. Liten undersökningsgrupp/plats. 
 
Studiens kvalitetsvärde: Medel 

Stetler m.fl. 2003. 
”Use of evidence for prevention of work-
related musculoskeletal injuries”. 

Enkät. Experiment inkluderande en 
testgrupp 
 

Kvalitativ 
Kvantitativ 

Ett medicinskt center Grundlig, baserat på tidigare forskning inom ämnet. 
Brist: Ingen väl beskriven metoddel. 
Liten undersökningsgrupp/plats. 
 
Studiens kvalitetsvärde: Medel 

Swain, J., Pufahl, E. & Williamson, G. R. 
2002. 
“Do they practise what we teach? A survey of 
manual handling practice amongst student 
nurses.” 

Enkät 
 

Kvantitativ 139 sjuksköterskestudenter 
i England. 

Specialdesignad enkät för studiens ändamål. Enkäten testad 
innan studiens början. 
Brist: Övervägande kvinnor i studien. 
Bilder hade behövts för att förstå resultatet bättre. 
 
Studiens kvalitetsvärde: Medel 

Trinkoff m.fl. 2005. 
”Staffing and worker injury in nursing homes. 
American journal of public health.” 

Data från medical online survey 
 

Kvantitativ  Från 445 nursing homes i Ohio, West 
Virginia och Maryland. 

Effektiv källa att använda sig av en skade databas 
Brist: Använde sig enbart av större vårdhem. 
Tar ej upp svagheter och styrkor.  
 
Studiens kvalitetsvärde: Medel 

Vieira m.fl. 2005. 
“Low back problems and possible 
improvements in nursing jobs.” 

Enkät 
 

Kvantitativ 47 sjuksköterskor 
i Canada. 

Noggrant genomförd metoddel. 
Brist: Övervägande kvinnor i studien.  
Liten undersökningsgrupp/plats. 
 
Studiens kvalitetsvärde: Medel 

Yip, Y. B., 2001. Intervjustudie Kvalitativ 377 sjuksköterskor Expertpanel. Kontrollgrupp. 
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”A study of work stress, patient handling 
activities and the risk of low back pain among 
nurses in Hong Kong.” 

 Kvantitativ 6 sjukhus i Hong Kong Brist: Övervägande kvinnor i studien. 
 
Studiens kvalitetsvärde: Hög 

Yip, Y. B., 2004. 
”New low back pain in nurses: work activities, 
work stress and sedentary lifestyle.” 

Intervjustudie 
 

Kvalitativ 
Kvantitativ 

144 sjuksköterskor 
6 sjukhus i Hong Kong  

Expertpanel. 
Använde sig av ett godkänt instrument.  
Brist: Övervägande kvinnor i studien. 
 
Studiens kvalitetsvärde: Hög 

Zhuang m.fl. 2000. 
“Psycophysical assessment of assistive devices 
for transferring patients/residents.” 

Observation och enkät 
 

Kvalitativ Nio sköterskeassistenter 
USA 

Studie gjord på ämne som det vid tidpunkten för studien, tidigare 
ej fanns många studier gjorda på. 
Brist: Litet urval. 
Tar ej upp svagheter och styrkor själva. 
 
Studiens kvalitetsvärde: Medel 
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2:4 Dataanalys 

Ca 90 rubriker och abstrakt erhölls via databaser. Dessa abstrakt lästes igenom. De artiklar vars 

rubriker och abstrakt handlade om skador och förebyggande av skador hos vårdpersonal valdes ut 

för närmare granskning (27st.). Ca 60 artiklar valdes bort på grund av att de bland annat inte 

handlade om skador hos vårdpersonal utan istället om andra yrkesgrupper, att de ej handlade om 

förebyggande av skador hos vårdpersonal eller inte kunde fås i fulltext. De resterande artiklarna 

lästes igenom och granskades utifrån frågeställningarna, samt med handledning av Polit & 

Hungler (1999), Willman & Stoltz (2002) och Forsberg & Wengström (2003). Forsberg & 

Wengström (2003) användes som utgångspunkt vid granskningen. Enligt Forsberg & 

Wengströms (2003) värdeskala bedömdes sedan artiklarnas kvalitetsvärde som antingen hög, 

medel eller låg. De artiklar som bedömdes ha kvalitetsvärde medel eller hög inkluderades i 

studien. De med högt kvalitetsvärde hade bland annat ett testat undersökningsinstrument, ett litet 

bortfall ur undersökningsgruppen och att studien utförts under en längre tidsperiod. Som ett 

exempel på en studie bedömd att ha hög kvalitetsnivå är Eriksen m.fl., (2004) där det användes 

ett tillförlitligt datainsamlingsinstrument, ett stort urval och att studien utfördes under en längre 

period. De som bedömdes ha kvalitetsvärdet medel hade en avsaknad av någon av dessa kriterier, 

men bedömdes ändå vara av tillräckligt bra kvalité för att ingå i studien. Granskningen 

innefattade att bedöma artiklarnas design, antal deltagare/bortfall, dataanalysmetod och 

datainsamlingsmetodens validitet/reliabilitet. Efter att artiklarna lästs igenom flera gånger delades 

innehållet upp enligt studiens frågeställningar under rubrikerna; Skador som uppkommer hos 

vårdpersonal. Orsaker bakom skador hos vårdpersonal. Skadeförebyggande åtgärder.  

 

I åtta av studierna har en liten undersökningsgrupp använts och då kan resultaten vara svåra att 

generalisera till andra grupper just därför att undersökningsgrupperna varit så begränsade. I och 

med detta minskar även den interna och den externa validiteten i studierna. Eftersom de slutsatser 

som dras inte blir lika tillförlitliga som de skulle ha blivit om större undersökningsgrupper hade 

använts (Willman & Stoltz 2002). I en studie (Menzel, Brooks, Bernard & Nelson, 2004) 

användes ett datainsamlingsinstrument som inte hade testats för validitet och reliabilitet, dock tas 

detta upp av studiens författare. Detta ger ändå ett intryck av minskad trovärdighet hos studien 

när granskaren inte vet om instrumentet för datainsamling fungerar på ett tillfredsställande sätt. 

Användandet av ett redan testat och beprövat datainsamlingsinstrument styrker studiens resultat. I 
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tretton av de artiklar som ingått i studien användes detta. I sju av artiklarna har studiegruppen 

följts under en längre tid, och det har även gjorts uppföljning av studiegrupp vid ett senare 

tillfälle. I två av studierna användes kontrollgrupper. Detta innebär att författarna i studierna vill 

undersöka vilka faktorer som påverkar populationen. Det finns då möjlighet att rensa bort de 

effekter som kommer av andra förhållanden än de som ska undersökas. Resultaten får då större 

trovärdighet (Willman & Stoltz, 2002). I 18 av studierna som granskats var det övervägande 

kvinnliga studiedeltagare. Missvisande resultat kan då uppstå genom att män kan uppvisa andra 

resultat vad gäller typ av skador i liknande studier. Detta kan även ses som en styrka då det ger 

ökad trovärdighet till resultatet eftersom kvinnor är en övervägande del av personalen som 

arbetar inom vården. Resultatet kan därmed generaliseras till omvärlden. I alla de artiklar som 

granskats så har studierna varit relevanta eftersom de tagit upp intressanta och relevanta ämnen 

det vill säga skador hos vårdpersonal samt förebyggande av skador hos vårdpersonal. Detta är ett 

viktigt område att studera.  

 

2:5 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden har gjorts. Då detta är en litteraturstudie där redan publicerade 

artiklar ingick där forskningsetiska överväganden redan gjorts anser författarna av denna uppsats 

att inga etiska hinder förelåg. 

 

3. Resultat 

 

Resultatet presenteras dels i tabellform, dels i löpande text och under följande rubriker:  

I studien ingående artiklar. 

Skador som uppkommer hos vårdpersonal.  

Orsaker bakom skador hos vårdpersonal.  

Skadeförebyggande åtgärder. 
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3:1 I studien ingående artiklar 

Tabell 3. Granskade studiers huvudresultat 

Författare och artikel Huvudresultat 
Allen m.fl. 2000. 
”Transferring people safely with manual handling equipment.” 

Minskad risk för ryggskada med hjälp av förflyttningshjälpmedel. 

Collins m.fl. 2004. 
 “An evaluation of a “best practices” musculoskeletal injury 
prevention program in nursing homes.” 

Med införandet av skadeförebyggande program minskar risken att 

drabbas av muskuloskeletala skador vid patientförflyttningar. 

Daraiseh m.fl. 2003. 
 “Bodyregions and work effects among nurses: the effect of stressful 
and stimulating working conditions.” 

Arbetsmiljö, arbetssituation, stress m.m. påverkar antalet skador hos 

sjuksköterskor. 

I. - L., Engkvist, 2004. 
”The accident process preceding back injuries among Australian 
nurses.” 

De största bakomliggande orsakerna till ryggskador hos vårdpersonal 

fanns vara patientförflyttningar, brist på utbildning i 

förflyttningsteknik, brist på hjälpmedel samt stress. 

Eriksen m.fl. 2004. 
”Work factors as predictors of intense or disabling low back pain; a 
prospective study of nurses´ aides.” 

Både fysiska samt psykologiska och sociala faktorer fanns ligga 

bakom ländryggsmärta hos vårdpersonal i Norge. 

Feyer m.fl, 2000. 
”The role of physical and psychological factors in occupational low 
back pain: a prospective cohort study.” 

Både fysiska och psykologiska faktorer låg bakom nya episoder av 

ländryggsmärta. 

Horneij m.fl. 2004. 
 “Sick leave among home-care personnel: a longitudinal study of risk 
factors.” 

Om vårdpersonal tidigare haft ryggskada och tidigare varit sjukskriven 

gick det att förutspå att den vårdpersonalen i framtiden skulle bli 

sjukskriven igen på grund av 1. ospecificerad orsak. 2. tidigare 

ryggproblem, axel- och nacksmärta. 

Jansen m.fl. 2004. 
”Dose-response relations between occupational exposures to physical 
nd psychosocial factors and the risk of low back pain.” 

Ett samband hittades mellan risk för ländryggsmärta på grund av 

psykosociala faktorer och arbetssituationen. 

Kjellberg m.fl. 2003. 
” Work technique of nurses in patient transfer tasks and associations 
with personal factors.” 

Personer med smärta i rygg har i regel sämre arbetsteknik vid 

förflyttning av patienter än personer utan ryggsmärta. 

Kjellberg m.fl. 2004. 
”Patient safety and comfort during transfers in relation to nurses’ work 
technique.” 

Patienter upplever större säkerhet om personalen arbetar med en bra 

förflyttningsteknik. 

Li m.fl. 2004. 
“Use of mechanical patients lifts decreased musculoskeletal symptoms 
and injuries among health care workers.“ 

Genom att använda en mekanisk lift, minskade risken för skada och 

ger större trygghet för patienten.  

McGill, S., M. & Kavcic, N., S. 2005. 
”Transfer of horizontal patient: The effect of a friction reducing 
assistive device on low back mechanics.” 

Viktigast vid patientförflyttning med förflyttningshjälpmedel är hur 

vårdpersonalen använder hjälpmedlet. 

Menzel m.fl. 2004. 
 “ The Physical workload of nursing personnel: association with 
musculoskeletal discomfort.” 

Hos vårdpersonal hittades ett samband mellan smärta i handleder och 

knän, och antalet patientförflyttningar med hög riskfaktor som gjordes 

per timme. 

Menzel, N. & Robinson, M., E. 2006.  
“Back pain in direct patient care providers: early intervention with 
cognitive behavioural therapy.” 

Införandet av kognitiv beteendeterapi visade en minskning av 

ryggsmärta och även på lovande resultat som sekundär 

skadeförebyggande åtgärd. 
O´Brien- Pallas m.fl. 2004. 
”Work-related disability in canadian nurses.” 

Övertid ökade risken för skada hos vårdpersonal i Kanada. 16 procent 

hade mestadels eller alltid smärtor i ryggen. 17 procent hade mestadels 

eller hela tiden smärta i axel eller nacke under den senaste veckan. 

Mer än 25 procent arbetade med någon form av muskuloskeletal skada 

mesta delen av tiden. Av mer än en tredjedel av vårdpersonalen låg 

resultatet för emotionell utmattning högt på normalskalan. 

Owen m.fl. 2001.  
 “An ergonomic approach to reducing back/shoulder stress in hospital 
nursing personnel: a five year follow up.” 

Sedan införandet av ett ergonomiskt program kunde ett minskat antal 

skador (40 procent färre) och sjukskrivningar (från 64 till 3) ses hos 

vårdpersonal och patienter upplevde större säkerhet vid förflyttningar. 

Retsas, A. & Pinikahana, J. 2000.  
“Manual handling activities and injuries among nurses: an Australian 

Vanligaste skadan vid manuell patientförflyttning: ryggskada. 
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hospital study.” Vårdpersonal skadades trots att hjälpmedel användes vid 

patientförflyttningar. Skador uppkom även vid indirekt patientarbete 

(flytta sängar och dylikt). Majoriteten av vårdpersonalen som skadades 

var relativt ung och vältränad. 

Smedley m.fl. 2003. 
 “Risk factors for incident neck and shoulder pain in hospital nurses.” 

34 procent rapporterade om minst ett tillfälle med nacke och 

axelsmärta under en period på 13 månader. . 

Tre faktorer förknippades med nacke - och axelsmärta: 1. om 

sjuksköterskan tidigare haft nacke- och axelsmärta. 2. Fysiskt arbete 

vid patientförflyttningar involverande att sträcka sig, skjuta på och dra. 

3. Om sjuksköterskan upplevde nedstämdhet eller stress så ökade 

risken för skada. 

I studien kunde arbetsplatsens psykosociala faktorer inte kopplas till 

tillbud av nacke- och axelsmärta. 

Smith, D. R. & Leggat P. A., 2004. 
“Musculoskeletal disorders among rural Australian nursing students.” 

Vanligaste skadan: ryggskada, därefter nacke, knä, axel, fötter, 

handled och ben. Man fann att axelskador var någoy högre hos män än 

hos kvinnor, 39% hos män mot 22% hos kvinnor.  

Om studenten tidigare arbetat inom vården ökade risken att drabbas av 

muskuloskeletala problem. 

Australiensiska sjuksköterskestudenter rapporterade en något högre 

förekomst av MSD jämfört med andra studenter i andra studier som 

gjorts. 

Smith m.fl. 2003. 
”Musculoskeletal disorders among female nurses in a rural Japanese 
hospital.” 

Vanligaste skadan: nedre delen av rygg, därefter axel, nacke, knän och 

ben.  

Att arbeta på en kirurgisk inriktad avdelning ökade risken för skada 

jämfört med att arbeta på andra avdelningar. 

Stetler m.fl. 2003. 
”Use of evidence for prevention of work-related musculoskeletal 
injuries.” 

En minskning av muskuloskeletala skador vid patientförflyttningar 

kunde ses hos vårdpersonal sedan ett skadeförebyggande program 

införts. 

Swain, J., Pufahl, E. & Williamson, G. R. 2002. 
“Do they practise what we teach? A survey of manual handling 
practice amongst student nurses.”  

Sjuksköterskestudenter använder sig oftast inte av rekommenderad 

förflyttningsteknik i praktiken, orsaker till detta att det inte fanns 

hjälpmedel, för lite tid, patientbehov och handledaren.  

Trinkoff m.fl. 2005. 
”Staffing and worker injury in nursing homes.”  

Antalet anmälda skador hos personal arbetandes på vårdhem har ett 

starkt samband med hur stort antal anställda som arbetar per skift.  

Detta har även stor inverkan på vårdpersonalens hälsa. 

Vieira R.E., Kumar S., Coury J. C. G. H. & Narayan Y. 2005. 
 “Low back problems and possible improvements in nursing jobs.” 

Förekomsten av nedre ryggsmärta var 65 procent hos 

ortopedsjuksköterskor och 58 procent hos akutsjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna önskade som förbättringar på arbetsplatsen:  

mekaniska liftar, biomekanisk träning, större rum, ändamålsenlig 

inredning och extra personal. 

Yip, Y. B., 2001. 
”A study of work stress, patient handling activities and the risk of low 
back pain among nurses in Hong Kong.” 

Ett samband hittades mellan arbetsrelaterad stress, manuell 

patientförflyttning och förekomst av nedre ryggsmärta hos 

sjuksköterskor i Hongkong.  

Tre faktorer fanns öka risken för nedre ryggsmärta: 

1. om sjuksköterskan inte trivdes på arbetet. 2. om det förekom flera 

patientförflyttningar per arbetsskift. 3. hjälpte patienter med 

mobilisering. 



 
 

13 

Yip, Y. B., 2004. 
”New low back pain in nurses: work activities, work stress and 
sedentary lifestyle.” 

Följande faktorer spelade in oberoende av varandra vid nya fall av 

nedre ryggsmärta hos vårdpersonal; att vara nyanställd, att arbeta i 

böjande positioner och dålig sammanhållning bland arbetskollegor. 

Stillasittande fritid associerades inte med ny nedre ryggsmärta. 

Zhuang m.fl. 2000. 
 “Psycophysical assessment of assistive devices for transferring 
patients/residents.” 

Markant lägre upplevelse av stress hos vårdpersonalen vid 

användandet av hjälpmedel vid patientförflyttningar än vid manuell 

patientförflyttning. 

Patienterna upplevde förflyttningar gjorda med hjälpmedel antingen 

lika med eller bättre än vid manuell förflyttning. 

 

3:2 Skador som uppkommer hos vårdpersonal  

Det har framkommit att ryggskador förefaller vara den typ av skada som förekommer mest hos 

vårdpersonal enligt granskad vetenskaplig litteratur. Men även skador på axlar, nacke, knän, 

handleder och höfter är vanligt förekommande (Allen m.fl. 2000; Kjellberg m.fl. 2003). Oftast 

har skador hos vårdpersonal uppkommit i samband med manuell patientförflyttning (Engkvist, 

2004).  

 

I studien av Retsas & Pinikahana (2001) där resultatet visade att ryggskador var den form av 

skada som vanligast förekom vid manuell patientförflyttning, diskuterades det kring varför flera 

av vårdpersonalen trots att de var unga och vältränade ändå drabbades av ryggskador. Detta 

relaterades till bland annat att kvinnors nedre ryggmuskulatur har en begränsad kapacitet för 

tyngre lyft, men även att äldre vårdpersonal överlät tyngre arbeten på yngre och piggare 

vårdpersonal i tron att detta skulle minska skador. De skador som uppstod var ofta relaterade till 

manuell patientförflyttning, men skador kunde även uppstå i samband med indirekt patientvård 

som till exempel att flytta förflyttningshjälpmedel och sängar. Smith och Leggat (2004) fann en 

viss skillnad mellan män och kvinnor vad gäller axelskador. Av männen som deltog i studien 

rapporterade 39 procent att de upplevt axelsmärta medan samma skada hos kvinnorna var 22 

procent.  Smith och Leggat (2004) visade också i resultatet att sjuksköterskestudenter som 

tidigare arbetat inom vården hade högre benägenhet att drabbas av skador i samband med 

patientförflyttningar än sina oerfarna kurskamrater. Detta resultat har även påvisats i en studie av 

Horneij m.fl., (2004). Resultatet där visade att om undersköterskor tidigare haft en 

muskuloskeletal skada och varit sjukskriven på grund av denna, kunde det förutspås att 

undersköterskan i framtiden återigen skulle komma att sjukskrivas på grund av samma skada.  
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3:3 Orsaker bakom skador hos vårdpersonal 

Flera bakomliggande orsaker fanns samverka då vårdpersonal skadades såsom 

patientförflyttningar, stress, arbetsbelastning, antal personal samt vårdpersonalens 

sinnesstämning och hälsa (Daraiseh m.fl., 2003; Jansen m.fl., 2004; Yip, 2001; Yip, 2004). 

Liknande resultat har påvisats i en studie av Eriksen m.fl., (2004) gjord på undersköterskor i 

Norge. Även Feyer m.fl., (2000) kom fram till att både fysiska och psykologiska faktorer låg 

bakom ländryggsmärta hos vårdpersonal.  

 

Menzel m.fl., (2004) hittade ett samband mellan skador hos vårdpersonal och högt antal 

patientförflyttningar per timme. Liknande resultat fann Smith m.fl., (2003) där det påvisades en 

ökad risk att skadas vid arbete på en kirurgiskt inriktad avdelning jämfört med andra avdelningar. 

 

Brist på utbildning i förflyttningsteknik samt brist på hjälpmedel och lärdom om hur hjälpmedlen 

ska användas fanns vara orsaker till skador hos vårdpersonal (Engkvist, 2004). Risken att få en 

skada ökade om vårdpersonalen tidigare haft liknande eller samma skada (Smedley m.fl., 2003).  

 

O´Brien-Pallas m.fl. (2004) ville hitta orsaker till varför sjukvårdspersonal i Kanada lämnat in så 

många skadeanmälningar. I resultatet fanns att en tredjedel av den vårdpersonal som undersökts 

legat högt på normalskalan när den emotionella utmattningen mätts. I samma studie påvisades att 

övertid ökade risken för skada. 

 

3:4 Skadeförebyggande åtgärder 

I studien av Collins m.fl. (2004) infördes ett skadeförebyggande program på sex vårdhem i USA 

under en period av sex år. De skadeförebyggande åtgärderna bestod i införandet av mekaniska 

liftar och andra förflyttningshjälpmedel, en policy om att aldrig lyfta manuellt samt 

personalutbildning i hur hjälpmedlen skulle användas. Investeringarna som gjorts i början av 

studien hade tre år senare betalat sig självt genom de besparingar som gjorts då vårdpersonalens 

skador och sjukskrivningar minskade. Likaså visade resultatet i Owen m.fl. (2001) en minskning 

av skador (till 40 procent) och sjukskrivningar (från 64 dagar till tre dagar) hos vårdpersonalen då 

ett ergonomiskt program infördes på arbetsplatsen jämfört med innan programmet infördes. Även 

i studien av Stetler m.fl. (2003) har en minskning av muskuloskeletala skador hos vårdpersonalen 
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setts med hjälp av ett skadeförebyggande program. En reducerad risk att drabbas av ryggskada 

påvisades då vårdpersonal använde hjälpmedel vid patientförflyttningar (Allen m.fl., 2000). 

 

 McGill &  Kavcic (2005) undersökte hur tre olika friktionsreducerande förflyttningshjälpmedel 

påverkade användarens rygg. Resultatet visade att det var viktigare hur personen utför 

förflyttningen med hjälpmedlet, än vilken typ av hjälpmedel personen använde. 

 

När vårdpersonal själva fick ge förslag på förbättringar av arbetsplatsen framkom följande 

önskemål införandet av mekaniska liftar, biomekanisk träning, större utrymmen att arbeta i, 

ändamålsenlig inredning på arbetsplatsen samt extra personal (Li m.fl. 2004; Vieira m.fl. 2005).  

Trinkoff m.fl. (2005) påvisade i resultatet ett starkt samband mellan antalet anmälda skador och 

antalet anställda som arbetar per skift hos personal på ett vårdhem. 

 

Sjuksköterskeelever fick under sin utbildning gå kurser inom patientförflyttning och gavs en 

grund för praktiskt utförande ute på vårdavdelningarna. Ändå har det visats vara ett kliv mellan 

teori och praktik beroende på hur äldre och mer erfaren vårdpersonal utför förflyttningar. 

Riktlinjer för användande av hjälpmedel och förflyttningsteknik skulle kunna minska risk för 

skador hos vårdpersonal (Swain m.fl. 2002). 

 

Om vårdpersonal tidigare hade haft skadeproblematik ökade risken att skadas, jämfört med frisk 

personal och till viss del kunde en ny sjukskrivning förutspås i framtiden (Horneij m.fl. 2004; 

Smith & Leggat, 2004). 

 

Känslan av säkerhet och trygghet för både patient och personal kunde med hjälp av att använda 

hjälpmedel vid förflyttningar förebygga både fysisk och psykisk stress för vårdgivare. Detta 

förutsätter att personal får utbildning i hur de ska använda förflyttningshjälpmedel på ett korrekt 

vis och med bra förflyttningsteknik (Kjellberg, 2004; Zhuang m.fl. 2000). När personal har fått 

använda korrekt utrustning vid förflyttningar har antalet anmälningar på skador som uppkommit i 

samband med patientförflyttningar sjunkit jämfört med innan studien gjordes (Li m.fl. 2004).  
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4. Diskussion  

 

4:1 Huvudresultat 

Den form av skada som oftast förekommer hos personal som jobbar inom vården är skador på 

rygg. Flera orsaker ligger bakom skador hos vårdpersonal såsom; patientförflyttningar, stress, 

arbetsbelastning, antal personal samt vårdpersonalens sinnesstämning och hälsa. Med hjälp av 

skadeförebyggande program har det påvisats en minskning av muskuloskeletala skador hos 

vårdpersonal. 

 

4:2 Resultatdiskussion 

Som arbetande sjuksköterskor vet författarna till föreliggande studie att ryggen utsätts för hög 

belastning vid olika typer av förflyttningar vid arbete inom vården. Att det då i resultatet 

framkommit att ryggskador är mycket vanliga i samband med patientförflyttningar var inget som 

överraskade. Även som ung vårdpersonal med tränad ryggmuskulatur och stark rygg så tål den 

inte upprepade repetitioner med belastning i den omfattning och i de ibland obekväma böjande 

ställningar som förekommer under en vårdpersonals arbetsdag. Detta överensstämmer med vad 

som framkommit i studierna av Retsas & Pinikahana (2001), Smedley m.fl., (2003); Yip, (2001) 

och Yip, (2004).  

 

Övervägande kvinnliga studiedeltagare som det varit i flera av de studier som granskats kan ge 

missvisande resultat på så sätt att även om det är få män som arbetar inom vården kan det hända 

att de uppvisar andra resultat vad gäller typ av skador i liknande studier där endast män ingår. En 

sådan skillnad framkom i studien av Smith & Leggat (2004). Dock är problemet med skador hos 

personer som arbetar inom vården likartat på de flesta kontinenter om man ser till var de 

granskade studierna har gjorts. Detta stödjer de resultat som framkommit. 

 

Sambandet som hittats i resultatet mellan orsaker bakom skador hos vårdpersonal och arbetsmiljö 

med mera (Eriksen m.fl., 2004; Feyer m.fl., 2000; Daraiseh m.fl., 2003; Jansen m.fl., 2004; Yip, 

2001; Yip, 2004) reflekterar på ett mycket bra sätt hur vårdpersonalens arbetssituation ser ut i 

dagsläget. Ofta är det många olika sorters faktorer som spelar in när vårdpersonal skadas. Som 

exempel kan nämnas hur stress och personalbrist vid ett tillfälle orsakade att en av författarna till 
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föreliggande studie skadade ryggen vid förflyttning av patient. En benamputerad patient skulle 

flyttas från rullstol till säng. Denna patient var en väldigt stor och grov man som till viss del 

kunde hjälpa till själv. När patienten var på plats i sängen och skulle flytta sig högre upp, så 

försökte sjuksköterskan att höja fotändan på sängen. Men det visade sig att den inte hade den 

mekaniska justeringshjälp som andra patientsängar har, varpå hela patientens tyngd blev på 

vårdgivaren. Hade det funnits tillgänglig personal hade sjuksköterskan kunnat få mer hjälp, och 

hade sjuksköterskan fått en introduktion på avdelningen där förflyttningsteknik ingick så hade 

detta kunnat undvikas. Nu blev sjuksköterskan istället sjukskriven i några dagar för ryggsmärta.  

Om flera personer arbetar samtidigt skulle skador på grund av stress och överbelastning på till 

exempel rygg minska eftersom arbetet vid ett sådant scenario skulle kunna utföras i ett lugnare 

tempo. I och med detta finns då tid att tänka en extra gång på hur förflyttningarna skall göras på 

säkert sätt.  

 

Ett resultat som framkommit är att om flera personer arbetar samtidigt finns möjlighet att dela 

upp arbetet och därmed utsätts bland annat rygg och axlar för mindre belastning. Menzel (2004) 

stöder detta. Där hittades ett samband mellan skador hos vårdpersonal och högt antal 

patientförflyttningar per timme.  

 

Risken för att skadas ökar vid psykisk utmattning vilket av erfarenhet ofta händer i arbetet som 

sjuksköterska. Att vara trött i huvudet kan göra att personal glömmer att använda den 

förflyttningsteknik de har lärt sig. I studien av O´Brien-Pallas m.fl. (2004) påvisades det att 

emotionell utmattning förekom hos en tredjedel av den undersökta gruppen. Och det var en av 

orsakerna till många skadeanmälningar hos sjukvårdspersonal. 

 

I några av studierna har det framkommit att genom att införa skadeförebyggande program på 

arbetsplatsen minskar antalet skador hos vårdpersonalen (Collins m.fl., 2004; Owen m.fl., 2001; 

Stetler m.fl., 2003). Detta resultat måste lyftas fram och göras synligt för omvärlden så att 

skadeförebyggande insatser i form av sådana program verkligen införs på alla arbetsplatser inom 

vården. I resultatet (McGill & Kavcic, 2005) har det påvisats att det allra viktigaste vid 

användandet av hjälpmedel vid förflyttningar är hur vårdgivaren använder hjälpmedlet vid 

patientförflyttningen. Detta är det som mest visar hur betydande det är att personal får bra 
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introduktion i arbetet. Är man osäker på hur ett hjälpmedel ska användas eller om hjälpmedlet 

som används inte kan nyttjas till fullo relaterat till dåligt underhåll, så kan det vara en orsak till 

fel belastning på vårdpersonalens rygg. Då är risken stor att skadas trots användande av de 

hjälpmedel som tillhandahålls på arbetsplatsen. Det behövs alltså inte bara utbildning i 

förflyttningsteknik utan även uppföljning av den utbildning som ges, samt utbildning i hur 

hjälpmedlen som finns på arbetsplatsen skall användas på rätt sätt. Såsom det också framkommit 

i tidigare studier (Engkvist, 2004; Li m.fl., 2004; Swain m.fl., 2002; Zhuang m.fl., 2000).  

 

4:3 Metoddiskussion 

Litteraturstudie ansågs vara en lämplig metod för att få svar på syfte och frågeställningar. 

Granskningen har skett med ledning av Polit & Hungler (1999), Willman & Stoltz (2002) samt 

Forsberg & Wengström (2003). Med hjälp av de böcker som ovan nämnts utvärderades bland 

annat artiklarnas metod och datakvalité. För att få en förståelse av hur en artikel ska granskas 

användes de kriterier som Polit & Hungler (1999) ger i kapitel 25 för utvärdering av olika typer 

av studier. Willman & Stoltz (2002) nyttjades som stöd vid undersökningen av den interna och 

externa validiteten. 

Till föreliggande studies styrka hör det större antal databaser som använts vid sökandet av 

litteratur samt det begränsade antalet träffar som erhållits. De flesta artiklar som tagits med har 

varit gjorda efter år 2000 för att få aktuell forskning. De studier som granskats har gjorts på flera 

olika ställen runt om i världen, vilket visar på ett globalt problem. I urvalet har artiklar om 

vårdpersonal sökts, vilket innefattar alla personalkategorier som arbetar med 

patientförflyttningar. Ordet ”nurse” i de engelska artiklarna verkar/kan även ha innefattat 

undersköterskor och vårdbiträden. Detta var i en del av artiklarna lite svårt att utröna i själva 

texten. Men eftersom undersköterskor är den grupp som utför flest patientförflyttningar ger det 

ett tillförlitligare resultat beträffande skador hos vårdpersonal vid patientförflyttning.   
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4:4 Allmän diskussion 

 I flera av studierna framkom det att sjuksköterskor är den yrkesgrupp med flest fall av nedre 

ryggsmärta än någon annan yrkesgrupp. Flertalet av den studerade litteraturen fokuserade på hur 

förflyttningar ger påfrestningar på vårdgivarens rygg. Det var övervägande kvinnliga 

studiedeltagare i de studier som granskats. Detta kan ses som en styrka då det ger ökad 

trovärdighet till resultatet eftersom övervägande delen av den personal som arbetar inom vården 

är just kvinnlig. I framtiden kan hända att fler män söker sig till vården och då skulle och borde 

även liknande studier göras där endast män ingick. Det skulle vara av intresse att se om skillnader 

i t.ex. muskuloskeletala skador kan urskiljas mellan kvinnlig och manlig vårdpersonal. 

 

Bristen på utbildning i förflyttningsteknik inom vård och omsorg framkommer tydligt i resultatet. 

Detta trots att så många studier gjorts i ämnet som påvisar skador hos vårdpersonalen på grund av 

att de inte får kontinuerlig utbildning i ämnet. Karlskoga Lasarett är ett lysande exempel på hur 

man minskat sjukskrivningsdagarna med hela 90 procent genom att på ett konsekvent sätt införa 

utbildning i Durewall-metoden för all personal (Durewall- Institutet 2003- 2004). Många skador 

skulle antagligen kunna förhindras om personal fick återkommande utbildning i 

förflyttningsteknik. Och om de även fick kunskaper om hur de ska hantera den utrustning som 

finns på sjukhus och inom äldreomsorgen. Dessutom skulle färre personalskador uppstå om det 

fanns just ett större antal personal som arbetade samtidigt. Detta skulle göra arbetet lättare på 

flera vis. För att inte tala om vad detta skulle göra för tryggheten hos patienterna. Mycket pengar, 

resurser och inte minst mänskligt lidande skulle kunna sparas på så sätt.  
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