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Sammanfattning  
Ett forskningsprojekt genomfördes under 2010, avseende risker i hemtjänstpersonalens arbete i 

samband med att de assisterar en uppegående vårdtagare till och från toalett. Två scenarier testades 

och i dessa deltog 30 respektive 24 forskningspersoner. 

Resultatet visar att personalen under cirka 70 procent av tiden arbetar i en position med böjd rygg i 

detta arbete. Detta ökar risken för belastningsrelaterade skador.  

Den största risken för arbetsskada bedömdes vara i momentet då hemtjänstpersonalen hjälper 

vårdtagaren med byxorna. I detta moment ökar risken för att vårdtagaren tappar balansen och risken 

för personalen att skada ryggen bedöms öka markant om/när de försöker sträcka sig efter 

vårdtagaren från en redan utsatt arbetsposition. 

I rapporten finns förslag till fortsatt forskning inom området, framför allt i form av riskanalyser. 

Resultatet i studien ger indikationer på att vårdpersonal bör få utökad kunskap i förflyttningsteknik 

och uppmuntras att arbeta framifrån vårdtagaren. Badrummets utformning bör utvecklas för att 

kunna minimera tiden då personalen står i arbetspositioner som innehåller både flexion och rotation 

av ryggen, samt underlätta för vårdtagaren att utföra mesta möjliga på egen hand. 

 

Summary 
A research project was conducted in 2010. The aim was to analyze risks in the home care work in the 

bathroom when they assist an ambulatory care recipient to and from the toilet. Two scenarios were 

tested and 30 and 24 research subjects, home care worker, were participating. 

 

The results show that staffs in around 70 percent of the time are working in a position with back 

flexion in this work. This increases the risk for over-extersion injuries. 

In this case study the greatest risk of occupational injury was judged to be in the moment when the 

home care worker helps the care recipient with his pants. In this situation the care recipient balance 

is effected and the risk increases that care recipient loses balance and also the risk for the 

personnel’s back to get injured when they try to reach for the patient from an already fragile working 

position. 

 

The report includes suggestions for further research in this area, mostly in the form of risk analysis. 

The results of the study indicate that health care workers should have extended knowledge in 

handling technique and encouraged to work out from the front of care recipient. The bathroom 

design should evolve to minimize the time staff are working in positions that contain both flexion and 

rotation of the back, and by facilitating the patient to perform the most out of their own. 
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1 Inledning 
Badrummet är en central del av varje bostad. I vår moderna värld är detta ett utrymme vi inte klarar 

oss utan. Standarden i svenska badrum är hög men utrymmet/ ytorna varierar. Badrummets storlek i 

svenska bostäder har ökat med tiden styrt av gällande normer och ekonomiska faktorer. Denna 

rapport fokuserar på badrummets utformning avseende ergonomiska aspekter framförallt i de fall 

vård- och omsorgspersonal behöver använda badrummet som arbetsplats. Tillgängligheten är ett 

närliggande område som kommer beröras eftersom det är närliggande men inga slutsatser kommer att 

dras avseende detta område. För den som vill läsa mer om detta finns bl.a. CHB:s rapport om 

bostadsanpassning att läsa (Svensson 2011). 

Badrummets utformning är en kritisk punkt av flera aspekter i bostaden.  I en studie på Kungsholmen, 

SNAC, har man bl.a. tittat på orsaken till att man flyttat till särskilt boende och då framkommer det att 

badrummets utformning i flera fall har vart en orsak till att man inte kan bo kvar hemma. Badrummet 

är i dessa fall otillgängligt när den boende behöver hjälp och/ eller hjälpmedel i badrummet. (Larsson 

2007) 

De riktlinjer Arbetsmiljöverket hänvisar till avseende badrummets utformning har funnits i många år. 

(Arbetsmiljöverket 2007) På senare år har delar av regelverket ifrågasatts av verksamheter och 

fastighetsägare. Det har handlat om de mått som styr hur ett godkänt badrum skall se ut. En 

uppfattning är att metoder för förflyttningar har utvecklats samt att nya tekniska lösningar gör att man 

kan ifrågasätta om grundkraven som finns skulle kunna moderniseras. 

1.1 Syfte och avgränsningar 
Den här rapporten handlar om att behandla just arbetsmiljöaspekten i badrummet. De förslag och 

kommentarer som presenteras tar sin utgångspunkt i ett forskningsprojekt som genomförts på 

Centrum för hälsa och byggande. I projektet analyserades risker i arbetet hos vård- och 

omsorgspersonalen i samband med att de hjälper en uppegående vårdtagare till och från toaletten.  
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2 Bakgrund 

2.1 Arbetsskadestatistik och risker i vård- och omsorgsarbetet 
Vid en sammanställning av statistik från AFA får man en tydlig bild av riskerna att drabbas av skador i 

rörelse- och stödjeorganen med sjukskrivning längre än 3 månader som följd om man är kvinna och 

arbetar inom vård- och omsorg i Sverige (AFA 2009). I tabell 1 visas att för kvinnor är risken för 

långtidssjukskrivning med diagnosen muskulo- skeletala besvär ca 40-125%r högre än andra 

yrkesarbetande kvinnor i Sverige. 

Tabel 1. Riskanalys utifrån statistik från AFA Försäkring (AFA 2009) 
Nya fall av långtids sjukskrivning (>90 dagar) och förtidspension under  2005 och 2006 på grund av  musculo-skeletal disorders: 
Antal anställda och sjukdomsfall per åldersgrupp, risk (cases/anställd) per åldersgrupp 

SSYK = 513 (vård- och omsorgspersonal), Sverige 2005 Alla andra yrkesarbetare  (excl SSYK=513), Sverige 2005 

              Kvinnor                                 Män Kvinnor Män 

Ålder Antal Fall Risk Antal Fall Risk Antal Fall Risk Antal Fall Risk 

-25 41796 223 005 8940 23 003   84811   507 006 115287 1205 010 

26-30 29411 411 014 5595 37 007   95192   804 008 121530 1257 010 

31-35 35125 727 021 4986 40 008 121859 1450 012 156810 1815 012 

36-40 42220 1129 027 5052 78 015 128819 2217 017 168930 2434 014 

41-45 46173 1371 030 4865 80 016 128477 2499 019 167325 2632 016 

46-50 47376 1615 034 4553 78 017 117802 2890 024 151612 2691 018 

51-55 44676 1932 043 3970 97 024 116540 3292 028 147808 2954 020 

56-60 41723 2419 058 3117 86 028 122591 4213 034 153218 3920 026 

61-64 21744 1411 065 1267 28 022   91612 2653 029 113315 2426 021 

Total 350244 11238  42345 547  1007703 20525  1295835 21334  

 

De flesta skador hos vård- och omsorgspersonal är relaterat till rygg, nacke och skuldror (Kim, o.a. 

2010) (Lagerström, o.a. 1995). Risken att drabbas av skador är högre bland dem som ofta assisterar vid 

manuella förflyttningar (Engkvist, o.a. 1992) och som upplever sin arbetssituation som stressande 

(Bongers, o.a. 1993). Hemtjänstpersonal arbetar oftare ensamma än personal inom slutenvård 

(Kromark, o.a. 2009) och det påverkar också risken att drabbas av skador (Dellve, Lagerström och 

Hagberg 2003). Risken att drabbas av skador i rygg och nacke är högre vid långvarig belastning och 

ökar om rörelsen består av både flexion och rotation (Hoogendoorn, o.a. 2000) (Dellve, Lagerström 

och Hagberg 2003).  

Som utgångspunkt när belastningsergonomiska risker bedömts har vi i den här studien utgått ifrån en 

internationell standard ISO 11226:200 (ISO 2000) som beskriver vad som rekommenderas som 

acceptabelt avseende statiskt muskelarbete. Figur 1 är ett utdrag ur standarden och beskriver flexion 

av ryggen i relation till tid.  

De förflyttningsmoment som i vetenskapliga artiklar nämns som särskilt belastande är framförallt 

förflyttningar av person i sängen eller i anslutning till sängen, upp till sittande i säng samt förflyttning 

från säng till rullstol (Engkvist, o.a. 1992). Arbetet i badrummet är riskabelt eftersom det inkluderar 

förflyttning av en person vilket i sig utgör en ökad risk för skador (I.-L. Engkvist 2003).   
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Förklaring 

a. Maximalt accepterad tid i positionen (minuter) 
b. Ej rekommenderad position 
c. Ej rekommenderad om det sker samtidig rotation eller lateralflexion av ryggen 
d. Ej rekommenderad om det sker samtidig rotation eller lateralflexion av ryggen, tiden mellan varje flexion skall ge 

möjlighet till vila. 
e. Ej rekommenderad position oberoende av tiden 
f. Ryggflexion grader 

 

Figur 1. Maximalt accepterad tid i position relaterat till ryggflexion bilden från ISO 11226:200 (ISO 

2000) 

2.2 Badrummet som arbetsplats  
I Sverige finns många tusen badrum i bostäder. I en liten del av dem, ca 150 000st, arbetar vård- och 

omsorgspersonal. Majoriteten av dessa badrum finns i vad som kan kallas särskilt boende(ca 98 000) 

resten finns i normala bostäder, i villor och lägenheter.  

Arbetet i badrummet består primärt av att hjälpa vårdtagare till och från toaletten och med alla bestyr 

relaterade till det, på och av med byxor samt hjälp med hygien. Arbetet inkluderar också hjälp i 

anslutning till duschning och vid handfat. Arbetsuppgifterna varierar med vårdtagaren vars förmågor 

och behov förändras över tid på grund av att hälsan förändras.  

Särskilt tunga arbetsmoment i badrummet är duschning av vårdtagaren, fottvätt och intimhygien men 

också påklädningen efteråt är moment då arbetspositionerna ofta blir statiska och obekväma. Hjälp till 

och från toalett är ett annat tungt moment vilket redovisas i denna rapport.  

2.3 Regelverk för badrum  
Det finns två olika regelverk för badrums utformning. För tydlighetens skull redovisas de här var för sig 

eftersom lagarna är skilda åt och ansvaret för tillsynen ligger hos olika instanser.  

2.3.1 Tillgänglighet 

I BBR (Boverket 2011) hänvisar man till det som beskrivs för normalnivån i SIS 91 42 21:2006 (SIS 

standarden) (SIS 2006) som grundkrav vid nybyggnad av badrum med hänsyn till tillgänglighet. Detta 

innebär att ett badrum i bostaden skall vara tillgängligt för en person med nedsatt rörelseförmåga och 

vara stort nog för att kunna vända en rullstol med en svängradie på 130 cm. 

a 

d 

b 
c e 

f 
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 Ytterligare krav på tillgänglighet ställs bland annat för att ge bidrag i byggandet av trygghetsbostäder 

den utökade standarden beskrivs i SIS standard.  Denna tillgänglighetsnorm är också grunden till 

utformning av vård- och omsorgsbostäder.  

             

Figur 2. Exempelritning med måttangivelser toalett utifrån A. BBR dvs. normalnivå enligt SIS 

standarden B. utökad tillgänglighet toalett utifrån SIS standarden1 (SIS 2006). 

 

Både BBR och SIS standard har som utgångspunkt tillgänglighet utifrån nedsatt rörlighet och 

tillgänglighet för person med rullstol. För denna målgrupp är tillräckliga ytor av stor vikt för att man 

skall kunna förflytta sig, detta präglar också hur måttangivelser är angivna. Det är också för dessa 

personer som flytt till särskilt boende blir nödvändigt för att badrummet helt enkelt inte rymmer mer 

än en person i taget och inte heller något hjälpmedel. 

 En svårighet när man skall beskriva tillgänglighet är olika människors behov och begränsningar, det 

som är otillgängligt för den rullstolsburne i form av ett trångt badrum kan vara optimalt för den som 

inte har någon rörelseinskränkning men nedsatt balans och gärna vill ha något att hålla sig i. En person 

med nedsatt syn föredrar ofta mindre badrum för att det är lättare att hitta saker då.  

Att ny- och ombyggda bostäder är utformade utifrån gällande tillgänglighets normer kontrolleras av 

utsedd tillgänglighetsgranskare i projekteringsskede och vid färdigställandet.  

2.3.2 Arbetsmiljö regler 

Hur arbetsmiljön för personalen som arbetar i badrummet regleras i lag genom Arbetsmiljölagen 

1997:1160. Som riktlinjer för badrummets utformning finns förordningar, t.ex. AFS 2009:02 som 

handlar om arbetsplatsens utformning samt AFS 1998:01 Belastningsergonomi. I denna lag och i 

förordningarna beskrivs hur arbetsmiljön skall vara beskaffad för att minska risken för 

                                                           
1
 Detta är bara ett exempel i Standarden finns utförligare beskrivning avseende bostadens och badrummets 

utformning 

B 
 

A 
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belastningsskador. Inga exakta mått finns uppgivna i lagtext eller författningar. Arbetsmiljöverket (AV) 

ger rekommendationer avseende mått och dessa går att finna som en OH- presentation daterad 2007-

05-23 till länsstyrelserna på AV:s hemsida (Arbetsmiljöverket 2007). Dessa mått är också de AV utgår 

ifrån i sina granskningar.  I OH-presentationen beskrivs SIS standard för utökad tillgänglighet inte 

tillräcklig i de fall vårdare behövs, AV:s rekommendationer är istället att öka ytan på sidan av WC-

stolen med 10 cm på var sida. Figur 3 och 4 är ritningar utifrån AV:s riktlinjer när vårdtagaren förflyttas 

respektive inte förflyttas med rullstol.  

 

Figur 3. Exempelritning med måttangivelser avseende förflyttning av C. rullstolburen brukare och D. 

uppegående brukare i badrum utifrån AV:s rekommendation2 (Arbetsmiljöverket 2007).  

1979 gav SPRI ut en rapport om hygienrum (SPRI 1979),i vilken man grundligt gått igenom 

utrymmesbehovet i samband med förflyttningar och toalettbesök på dåtidens vård- och 

omsorgsboende. I rapporten ges rekommendationerna för hur hygienrummet skall utformas och deras 

rekommendationer för ett tillgängligt badrum med plats för vårdare stämmer väl överens med det 

som uppges i SIS standardens utökade tillgänglighet, alltså något mindre än AV. 

2.4 Utrustning av badrummet 
Yta är en viktig del av badrummet både relaterat till tillgänglighet och arbetsmiljö men också 

utrustningen i badrummet är också av stor vikt.  

2.4.1 Fast monterad utrustning 

Utformningen och placeringen av alla detaljer i badrummet, toalettstolen, handfatet, duschen och 

eventuellt badkaret påverkar arbetsmiljön.  Frågor om hur hög wc- stolen bör vara, vilken belastning 

skall ett handfat klara, skall man placera stödhandtag och i så fall var?  

Det finns lösningar som är utformade för att öka flexibiliteten avseende även fasta installationer i 

badrummet. Handfat och toaletter med mera som går att höja och sänka. Handfat som går att skjuta i 

sidled. En leverantör Bano har i sina handfat integrerat stödhandtag för att underlätta för brukaren vid 

                                                           
2
 I AV:s OH presentation tas mer detaljer upp och detta är bara ett exempel.  

C 
 

D 
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uppresning från toaletten.   I tabell 2 Presenteras några exempel på fasta installationer som inte är 

standard men som förändrar förutsättningarna i badrummet utan att ställa krav på stora ytor. 

Helsedirektoratet i Norge (motsvarande Svenska socialstyrelsen) skrev i ett brev till Norska statens 

bygningstekniske etat (Helsedirektoratet 2011)där man överväger om inte den norska motsvarande SIS 

standarden bör revideras avseende mått i badrummet. Argumentationen i brevet bygger på att det 

finns tekniska lösningar vars syfte är att öka brukarens möjlighet att medverka i förflyttningen. Denna 

typ av produkter kan för att fungera optimalt behöva andra riktlinjer avseende mått. 

Tabell 2 Lösningar utöver standard avseende fasta installationer 

Produkt Bild Eventuellt specificerad 
leverantör 

WC-stol med längre sits för att 
öka åtkomligheten bakom 
vårdtagaren 

 

Finns från flera wc-stols 
leverantörer 
 
Bildexempel från Pressalite Care 

Höj och sänkbar WC-stol flera 
varianter 

 

Flera leverantörer finns  
 
Bildexempel från Lin Tec och 
Pressalite Care 

Handfat som går att höja och 
sänka  

 

Flera leverantörer finns  
 
Bildexempel från Pressalite Care 
 

Handfat som går att skjuta i 
sidled 

Handfat med stödhandtag 

 

Finns flera leverantöre 
Bildexemplet från Bano 
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2.4.2 Hjälpmedel för badrummet 

Personer som behöver hjälp i badrummet har ofta nedsatt styrka och/ eller balans och det finns en 

uppsjö av hjälpmedel som man kan få ordinerade för att underlätta vardagen. I tabell 3 finns en 

sammanställning av vanliga hjälpmedel och exempel på användning.  

Tabell 3 Exempel på vanligt förekommande hjälpmedel i badrummet 

Produkt Bild Användningsområde 

Stödhandtag 

 

Monteras på platser där behov av 
stöd finns, t.ex. i duschen eller som 
stöd vid uppresning i anslutning till 
badkaret. 
 
Många leverantörer finns 
bildexempel från Etac och Bano. 

Stödhandtag vid WC-stolen 

 

 

Används som uppresningshjälp och 
stöd när man sätter sig samt som 
stöd när man sitter på WC-stolen. 
Används också som stöd i samband 
med överflyttning till WC-stolen 
från rullstol.  
 
Många leverantörer finns 
bildexempl från Etac, Pressalite 
Care och Bano 

Duschpall/Stol 

 

Används att sitta på i duschen om 
balansen är nedsatt.  
 
Flera leverantörer finns 
bildexempel från Etac 

Duschstol på hjul  Används i samband med dusch om 
styrkan är nedsatt. Duschstolen 
finns för eget bruk men vanligen 
används den med hjälp av en 
person. Finns i två varianter varav 
den ena är tippbar, vilket kan 
möjliggöra för personer som inte 
kan sitta på en vanlig stol att 
använda duschstolen. Denna 
variant underlättar också 
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arbetsställningar för medhjälparen. 
 
Flera leverantörer finns 
bildexemplen kommer från 
Invacare och Etac 

Småhjälpmedel för 
personlighygien 

 

Mängder av produkter finns för att 
hjälpa den som har begränsad 
räckvidd eller nedsatt 
greppförmåga exemplen på bilden 
kommer från Etac och är en 
nagelfilshållare, hårtvättare, 
toalettpappershållare, 
ryggtvättare. 
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3 Forskningsansats och metod 
Syftet med studien var att beskriva arbetspositioner och analysera risker för skada i rygg, nacke eller 

axlar hos vårdpersonal i anslutning till att de hjälper en uppegående person med nedsatt styrka och 

balans till och från toalett. 

3.1 Fall studie 
Forskningsprojektet är en fall studie med 30 personer från Haninge kommuns hemtjänstenhet som 

forskningspersoner.  All personal har på sin arbetsplats fått någon form av utbildning i ergonomi och 

förflyttningsteknik. 

Datainsamlingen har skett i forskningslaboratorium, i ett badrum i en lägenhet uppbyggd i full skala. 

Utrustad med kameror och ljudupptagningsutrustning.  Forskningspersonerna fick hjälpa en 

vårdtagare till och från toalett inklusive de bestyr som hör till.  

Två scenarier genomfördes. I båda hjälper forskningspersonen vårdtagaren med på- och avtagning av 

byxor samt att sätta sig och resa sig från toaletten samt med personlig hygien i anslutning till ett 

toalettbesök. Vårdtagaren var svag i benen och hade nedsatt balans. I första scenariot använder 

vårdtagaren rollator som hon stödjer sig på under hela proceduren. I det andra används armstöd 

placerade parallellt med wc-stolen som enda hjälpmedel, vårdtagaren stödjer sig på handtagen under 

hela proceduren för att hålla balansen.  

Vårdtagaren var en skådespelare som var instruerad att agera utifrån givna förutsättningar. Avsikten 

med detta var att göra det möjligt att jämföra forskningspersoner med varandra. 

3.2 Datainsamling 
När forskningspersonerna genomförde arbetet i badrummet, bar de en mätutrustning, CUELA 

(Hermanns, o.a. 2007) (Freitag, o.a. 2007), som registrerade rörelse i ryggen, flexion(böjning), rotation 

(vridning) och lateralflexion(sidoböjning) samt knä och höft flexion. Hela arbetsproceduren 

videofilmades för att kunna relatera arbetspositioner till arbetsuppgifter. Video filmerna användes 

också för att registrera vilka arbetspositioner man valde att arbeta i samt för att analysera eventuella 

tillkommande risker i anslutning till arbetsuppgiften. Risk i detta fall definierades som tänkbar 

händelse som skulle kunna leda till skada i rygg, nacke och/eller axlar.   

3.3 Analys 
Data från CUELA analyserades med hjälp av där för utvecklat data program Widaan 2,75 (Hermanns, 

o.a. 2007) (Freitag, o.a. 2007). I detta program analyseras frekvens och utfall av rörelser i rygg och ben. 

Efter synkronisering med videofilm går arbetsställningar att relatera till olika skeden i arbetsprocessen.  

Videofilmen analyserades systematiskt utifrån ett protokoll och vald arbetsposition och eventuella 

förändringar i arbetsposition dokumenterades.     
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4 Resultat 
I scenario ett (med rollator) deltog 30 forskningspersoner i scenario två (med armstöd) deltog 24 

forskningspersoner.  

Tidsåtgången för att genomföra scenario ett var 47 sekunder och scenario två 38 sekunder, dock finns 

anledning att tro att tidsåtgången i de laborativa scenarierna är kortare än i motsvarande verkliga 

arbetsuppgifter. 

4.1 Arbetsställningar 
Arbetsställningarna var likvärdiga i båda scenarierna och större delen av tiden var ryggen böjd framåt i 

båda scenarierna. I ca en fjärdedel av tiden var ryggen i en position med flexion mer än 40 grader. 

Tiden är i scenariot väldigt kort men flexionerna sker så ofta så det är inte troligt att en återhämtning 

hinner ske mellan respektive flexion.  I tabell 4 redovisas andel av tiden som flexion samt rotation och 

lateralflexion i ryggen förekommer under respektive scenario. 

Tabell 4. Andel av tiden (%) i respektive arbetsposition 

 Flexion av 
rygg >40O 

Flexion av 
rygg >20O 

Lat flex 
rygg >10O 

Rotation rygg 
>10O 

Scenario 1 
Medel 

27,04 73,08 9,09 8,40 

Scenario 2 
Medel 

26,02 72,89 7,50 11,32 

 

Rotation och lateralflexion förekom alltid i samband med flexion av ryggen. Ryggen kunde aldrig 

avlastas eftersom båda forskningspersonens händer behövdes för att utföra uppgiften.  

 

Figur 4. Personalen hjälper vårdtagaren med byxor, ryggen är framåtböjd och roterad. I detta läge är 

vårdtagarens balans påverkad av arbetsmomentet. 
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Eftersom rörelserna inte har vila emellan är det relevant att bedöma hela tidsperioden för 

arbetsmomentet som belastande för ryggen.   

4.2 Vald arbetsposition 
Forskningspersonerna blev instruerade att hjälpa vårdtagaren men fick själva välja hur de skulle göra.  I 

analysen tittade vi bland annat på var de valde att placera sig i rummet vid de olika arbetsmomenten.  

I första scenariot valde alla att placera sig vid sidan av vårdtagaren, något annat var inte möjligt 

eftersom rollatorn upptog platsen framför. 

I scenario två valde majoriteten av forskningspersonerna att arbeta från sidan men en person 

genomförde arbetsuppgiften helt och hållet framifrån och två personer gjorde det del av tiden. Vid 

jämförelse av rörelseutslaget kan man se att personer som stod framför vårdtagaren böjde ryggen 

aningen mer (flexion framåt) men att rotation och lateralflexion av ryggen skedde i mindre 

utsträckning. Skillnaderna kunde inte på grund av det lilla forskningsunderlaget säkerställas statistiskt. 

De personer som delvis arbetade framifrån valde att stå bredvid i samband med momentet relaterat 

till intimhygien, troligen för att kunna se vad de gjorde. 

Använd yta bredvid wc-stolen uppmättes inte exakt men vid observation av referenspunkter i 

videoupptagningen konstaterades att den varierade mellan forskningspersoner och arbetsmoment 

men höll sig oftast på en yta mindre än 60 cm och överskred aldrig 70 cm. 

4.3 Risker i arbetet 
I samband med videoanalysen försökte vi bedöma vilka riskmoment som fanns i arbetssituationen. 

Risk i detta fall definierades som tänkbar händelse i arbetsmomentets direkta närhet som skulle kunna 

leda till skada i rygg, nacke och/eller axlar.  Framför allt fanns en uppenbar risk som var mest påtaglig i 

andra scenariot då forskningspersonen arbetade från sidan och hjälpte till med byxor i första hand 

men också delvis med hygien. I detta arbetsmoment påverkas vårdtagarens balans påtagligt och risken 

att han eller hon tappar balansen är stor. Eftersom forskningspersonen befinner sig i en position 

bakom vårdtagaren måste de för att hindra fall och hjälpa vårdtagaren återfå balansen sträcka sig 

framåt ännu mer än utgångspositionen. Sannolikt sker detta hastigt och för forskningspersonen från 

en utgångsposition där man står med rygg flexion mer än 40 grader samt ofta roterad och 

lateralflekterad. Risken för skada i framförallt ryggen är påtaglig. Ett annat observandum i anslutning 

till denna risk är att armstödens placering försvårar möjligheten att ta ett steg framåt för 

forskningspersonen, rörelsen måste därför främst tas ut i rygg och armar.    

5 Diskussion 
Resultatet i detta projekt bygger på ett relativt litet underlag, men metoderna är utvärderade och det 

finns anledning att anta att resultatet väl stämmer överens med verkligheten förutom avseende 

tidsaspekten. På grund av vårdtagarens fysiska hälsa är det troligt att de laborativa scenarierna 

genomfördes klart snabbare än i verkligheten. Detta innebär inte att arbetspositionerna förändras 

avsevärt men det är sannolikt att hemtjänstpersonalen tillbringar längre tid i respektive position. 

Studien ger en tydlig indikation på vilket som är de primära riskerna i denna arbetssituation.  
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6 Slutsatser och förslag 
Belastningen i arbetssituationen för hemtjänstpersonalen i denna arbetsuppgift är relaterad till vilken 

utgångsposition han eller hon väljer att arbeta från. Att arbeta från sidan eller bakifrån en vårdtagare 

innebär klart högre belastning än att arbeta framifrån. Att undvika flexion av ryggen är så gott som 

omöjligt men tiden då man roterar och lateralflekterar ryggen minskar när man står framför 

vårdtagaren. Detta behöver dock vidimeras via fler tester. Den största arbetsskaderisken bedömer vi 

vara relaterad till om vårdtagaren tappar balansen, helt eller delvis. Personal som väljer att arbeta  

framför vårdtagaren i detta moment kommer att kunna fånga upp vårdtagaren utan att behöva böja 

på ryggen. 

Ett rätt utformat badrum kan med stor sannolikhet minska risken för skador hos personalen och 

vårdtagaren. Fokus bör vara på att skapa miljöer där vårdtagare kan hjälpa till så mycket som möjligt i 

de olika momenten samt att stöd finns på relevanta platser. I tabell 5 redovisas varje moment med 

förslag till åtgärder. 

Tabell 5. Arbetsmiljö i badrummet avseende förflyttning till och från WC 

Moment Arbetsbelastning Tillkommande 
risk 

Förslag till åtgärd 

Hjälp till och 
från WC-
stolen 
 

Arbetsställningen är som 
utgångspunkt rak och 
personalen är placerad 
snett bakom vårdtagaren 

Vårdtagaren faller  Använd gångbälte på vårdtagaren  

Hjälp att dra 
ned/ upp 
byxor 
 
 

Ryggen är i flexion stor 
del av tiden samt roterad 
och lateral flekterad. Om 
man arbetar från sidan är 
tiden då ryggen är i 
lateral flexion och 
rotation längre än vid 
arbete framifrån.   

Vårdtagarens 
balans påverkas 
av det som 
händer. Risken 
för fall blir högre 
än annars. 

Stödhandtag för att förhindra fall 
framåt kan utvecklas. Det bör 
dock finnas utrymme för 
personalen framför också för att 
kunna möta vårdtagaren om 
han/hon tappar balansen utan att 
böja ryggen! 3 

Hjälp att sätta 
vårdtagaren 
på WC-stolen 
och resa dem 
upp 
 
 

Personalen väljer att 
arbeta snett framifrån 
eller rakt framifrån. 
Ryggen böjs under 
momentet olika mycket 
beroende på personalens 
förmåga att använda 
benen.  
Belastningen ökar 
relaterat till vårdtagarens 
funktion och möjlighet att 
själv hjälpa till.  

Vårdtagaren faller I första hand bör badrummet 
utformas och utrustas så att stöd 
finns och vårdtagaren så långt 
som möjligt kan sätta/resa sig 
själv. 
Här är personalens kunskap i 
arbetsställningar väsentlig för att 
minska risken för skador. 
 

Hjälp med 
intimhygien 

Framåtböjd och roterad, 
på grund av att man 

Vårdtagarens 
balans påverkas 

Produkter finns för att underlätta 
detta moment. Till exempel 

                                                           
3
 Obs! Risken avser fall framåt om vårdtagaren faller bakåt kommer han eller hon sannolikt att sätta sig på WC-

stolen. 
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behöver kunna se väljer 
man oftast att stå från 
sidan. 

av det som 
händer. Risken 
för fall blir högre 
än annars. 

toalett bidé som hjälper till med 
tvätt och tork i sittande. 
Hjälpmedel som underlättar för 
vårdtagaren att göra mycket själv 
eller som möjliggör för 
vårdpersonalen att genomföra 
mesta möjliga i sittande position 
bör användas. 

 

Mer forskning behövs inom detta område, särskilt viktigt är det att titta vidare på andra arbetsmoment 

och vårdtagare med andra behov.  Forskningen bör i första hand vara inriktad på att identifiera 

riskerna avseende de olika arbetsmomenten i badrummet.  

- Förflyttning till och från WC för vårdtagare som sitter i rullstol 
- Duschsituationen samt påklädning efter 
- Hjälp med uppresning om vårdtagare har fallit i badrum 
- Hjälp med personlig hygien vid handfat 

 
Utveckling av produkter och utvärdering av badrummets utformning i relation till de risker som är 

störst bör efterfölja riskanalyserna. 

 Vårdpersonalen behöver grundläggande kunskaper om arbetsställningar, balans och 

förflyttningsteknik.  Vilken utbildning och kunskapsnivå bör utredas vidare samt hur utbildningen skall 

utformas för att den skall ha största möjliga nytta bör också utvärderas. 
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