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Sammanfattning 

Efter kirurgi av nedre abdomen krävs i de flesta fall hjälpmedel för patienternas mobilisering. 

Denna mobilisering ser olika ut beroende på vilken typ av operation som patienten har 

genomgått. Den här rapporten behandlar de hjälpmedel som används i mobiliseringen av 

patienter som genomgått operationer på nedre abdomen och fokus läggs på en speciell 

patientgrupp. Den här patientgruppen har genomgått omfattande kirurgi där de har fått en 

gluteallambå. Detta leder till att det finns restriktioner för hur mycket de får böja höften 

postoperativt. 

En inventering av de hjälpmedel som används i mobiliseringen har gjorts. För förflyttning av 

patienter används olika sorters glidmattor och glidlakan samt lift i de fall då patienten är tung. 

Vidare används gåhjälpmedel i form av stavar, kryckor och gåbord. För den patientgrupp som 

fått en gluteallambå används även en tippbräda för att möjliggöra resning ur sängen utan att 

höften böjs. De hjälpmedel som används i dagsläget fungerar på ett tillfredsställande sätt och det 

finns därför inget behov av att utveckla nya hjälpmedel. Däremot behöver en del av de befintliga 

hjälpmedlen förbättras för att fungera optimalt. Det har även framkommit att det finns brister på 

den utrustning som används på avdelning. Detta har dock den medicintekniska avdelningen inte 

fått kännedom om och därför inte kunnat rätta till.  

  



 

 

  



 

 

Abstract 

After surgery of the lower abdomen there is in most cases a need for mobility aids in the 

mobilisation of the patients. The mobilisation varies depending on the type of surgery the patient 

has undergone. This thesis considers mobility aids used for patients who have undergone surgery 

of the lower abdomen and special attention is given to a specific group of patients. These patients 

have been through extensive surgery where they have received a gluteus maximus flap, this 

results in restrictions considering bending of the hip postoperatively.  

An inventory of mobility aids currently used has been made. To make the transfer of patients 

easier different kinds of slidingboards and -mats, drawsheets and in case of heavy patients lifts 

are used. Further walking aids such as sticks, crutches and trolley walkers are used to help the 

patients. For patients who have received gluteus maximus flap a tilt board is used to help them 

get out of bed without bending the hip. The mobility aids currently used work with satisfaction 

and for that reason there is no need to develop new equipment. Although some of the existing 

mobility aids require improvements for even better function. It has also come to knowledge that 

there are shortcomings in the equipment used in care units. However, the medical technology 

units have not been aware of this and have therefore not been able to make adjustments. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Centrum för teknik i medicin och hälsa (CTMH) är ett 

samarbete mellan Karolinska institutet, Kungliga 

tekniska högskolan (KTH) och Stockholm läns 

landsting. Målet med detta samarbete är att utveckla 

Stockholmsregionens medicintekniska kunnande för 

att skapa en god utvecklingsmiljö som håller en hög 

världslig standard. [1]. På CTMH driver man ett 

projekt som heter Clinical Innovation Fellowships vars 

syfte är att identifiera och åtgärda diverse behov inom 

vården. Under projektet 2010-2011 delades deltagarna 

som är civilingenjörer (teknologie doktor), läkare samt 

civilekonom och industridesigner [2] in i två grupper. 

Dessa två grupper gjorde observationer på 

akutmottagningen respektive gastrocentrum kirurgi på 

Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Under 

det pågående projektet framkom bland annat behovet 

av att tidigt kunna mobilisera patienter som nyligen opererat nedre abdomen (för medicinska 

termer se appendix ”A1. Medicinsk ordlista”) det vill säga tunntarm, tjocktarm, ändtarm samt 

nedre halvan av tolvfingertarmen (se Figur 1.) [3].  

Anledningen till att man vill mobilisera patienterna är att inaktivitet leder till försämrad 

lungfunktion, tarmaktivitet, blodcirkulation och minskad användning av muskler och leder. De 

här faktorerna kan ge ökad risk för till exempel lunginflammation, förstoppning, blodproppar, 

trycksår och stelhet [4]. Vissa patienter som har gjort ett större ingrepp där man har varit tvungen 

att täcka operationssåret med en hudflik på grund av att det inte finns tillräckligt med vävnad för 

att sy ihop såret får efter ingreppet inte böja sin höftled. Detta gör att det blir svårt att resa dessa 

patienter upp och därför krävs diverse hjälpmedel vilket gör att denna grupp är av särskilt 

intresse. Den här rapporten behandlar de hjälpmedel som används i den tidiga mobiliseringen av 

de patienter som opererat nedre abdomen där den här specifika patientgruppen ingår och belyses 

extra. Även möjliga utvecklingsområden för dessa hjälpmedel tas i beaktande.  

1.2 Målformulering 
I det här kandidatexamensarbetet gjordes en inventering av vilka hjälpmedel som används i 

dagsläget för att mobilisera patienter som nyligen har opererat nedre abdomen. Finns det behov 

av förbättringar av befintliga hjälpmedel eller behov av ny utrustning? Särskild vikt läggs på 

hjälpmedel som används till den patientgrupp som inte får böja höften efter operationen. Arbetet 

motsvarar 15 högskolepoäng och skrivs som ett kandidatexamensarbete på skolan för teknik och 

hälsa på KTH. 

1.3 Avgränsningar 
I den här rapporten behandlar endast hjälpmedel för patienter som opererat nedre abdomen, det 

vill säga hjälpmedel som behövs till patienter som har besvär i övre abdomen eller andra delar av 

Figur 1. Abdomen 
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kroppen behandlas inte. Vidare granskar rapporten endast de hjälpmedel som behövs medan 

patienten fortfarande vårdas på sjukhuset, eventuella hjälpmedel som behövs i det egna hemmet 

tas inte i anspråk. Då frågeställningen berör mobilisering av patienter kommer inte exempelvis 

vågar som annars är viktiga inslag i den postoperativa vården att granskas. Observation av de 

aktuella hjälpmedlen sker endast på ett fåtal vårdinrättningar i Stockholmsområdet och på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det tas inte fram någon prototyp på ny utrustning men däremot 

ges förslag och idéer på möjliga förbättringsområden i denna rapport. 

1.4 Lösningsmetoder 
Metoden i projektet är framförallt studiebesök men även litteratursökning. Studiebesök har gjorts 

i syfte att träffa erfaren personal och kliniskt observera utrustningen samt arbetsmetoden som 

används för att mobilisera patienterna. Även information angående operationens genomförande 

erhölls på samma sätt. En svaghet med studiebesöken är att personalens åsikter är subjektiva och 

inte allmänt vedertagna medan en styrka är att personalen använder utrustningen dagligen och 

vet vilka problem som finns med den. För att få en bättre bild av problemet och belysa detta från 

flera håll har besök på olika vårdavdelningar samt rehabiliteringscentrum som har hand om den 

postoperativa vården för patienter som opererat nedre abdomen gjorts. Det är utifrån dessa 

studiebesök som inventeringen har utförts. Information om de specifika hjälpmedlen i 

inventeringen har sökts på tillverkarnas hemsidor. Eftersom denna information inte är objektiv 

har den kritiskt granskats vid inhämtandet. Vidare har den tekniska aspekten diskuterats med 

ingenjörer på en medicinteknisk avdelning. Detta då dessa personer är kunniga inom området 

och arbetar med att ta fram nya lösningar på problem med sjukvårdsutrustning. 

Litteratursökning har gjorts i syfte att öka den egna förståelsen för ämnet och underbygga den 

information som erhållits från studiebesöken samt hitta mer information om ämnet. 

Faktasökningen gjordes med hjälp av databasen PubMed, artikelsök på www.kthb.se samt 

genom sökning i Karolinska institutets bibliotekskatalog. Främst söktes böcker inom 

sjukgymnastik– och kirurgiområdet samt avhandlingar om tarmoperationer för att få en inblick i 

arbetssättet vid mobiliseringen och de hjälpmedel som används. Då frågeställningen är smal och 

specifik har det inneburit svårigheter att hitta relevant information.   

http://www.kthb.se/
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2. Nulägesbeskrivning  
Många sjukhus, till exempel Karolinska universitetssjukhuset, tillämpar en metod som heter 

enhanced recovery after surgery (ERAS) vilken även kallas fast-track surgery [3, 5]. Syftet med 

metoden är att åstadkomma smärt- och stressfria operationer som inte ger några dysfunktioner i 

organen och på så vis påskynda återhämtningen. Detta görs till exempel genom tidig 

mobilisering. Med tidig mobilisering menas exempelvis rörelser i sängen, sitta upp och 

lågintensiv träning i form av gång [6]. Den tidiga mobiliseringen börjar redan under kvällen på 

operationsdagen då patienterna som följer ERAS ska mobiliseras i sängen, det vill säga sitta upp. 

Därefter är det önskvärt att patienterna dagligen kommer upp ur sängen flera gånger [7]. [8].  

I dagsläget används diverse hjälpmedel för att möjliggöra den tidiga mobiliseringen. Dels 

behöver patienterna komma upp ur sängen och dels behöver de hjälpmedel för att kunna gå och 

stå. För att få upp de patienter som inte får böja höften ur sängen krävs hjälpmedel, medan de 

övriga patienterna endast behöver hjälp av en sjukgymnast eller sjuksköterska. [3]. 
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3. Resultat 

3.1 Operation och postoperativ vård 
Koloncancer var den fjärde vanligaste cancersjukdomen i Sverige år 2007 då 3885 nya fall 

diagnostiserades vilket motsvarar 7,8 procent av alla nya cancerdiagnoser i landet samma år. 

Vidare var rektalcancer den nionde vanligaste cancerformen år 2007 och 1988 nya fall 

diagnostiserades vilket var 4,0 procent av alla cancerfall det året. [9]. Dessa patienter får ofta 

genomgå någon form av bukkirurgi och vissa placeringar av tumören kräver en mer avancerad 

operation med den ofta förekommande restriktionen i rehabiliteringen att de inte får böja 

höftleden [10]. Denna operation beskrivs i avsnittet nedan. 

3.1.1 Operation 
Vid allvarliga former av rektal och gynekologisk cancer samt tumörer i tjocktarm och prostata 

måste man ibland göra en så kallad utökad abdominoperineal resektion med gluteallambå. Detta 

innebär att man tar bort tumörvävnaden genom att först operera patienten då denne ligger på 

rygg för att därefter vända patienten och operera underifrån. Man opererar patienten i ryggläge 

för att lossa den sjuka delen av tarmen från omkringliggande vävnad. Här används en del av 

kvarvarande tjocktarm på vänster sida för att skapa en förbindelse till bukväggen så att patienten 

kan få en stomi. Därefter sys abdomen ihop och man vänder patienten så att denne ligger på 

mage. I detta läge opererar man sedan underifrån det vill säga mellan benen. Här lossas rektum 

från omkringliggande vävnad så att snitten möter de snitt man gjort då patienten opererades i 

ryggläge. Detta gör att man kan plocka ut ett paket bestående av tumören, påverkad tarm, 

rektum, anal samt bäckenbotten och eventuellt prostata eller gynekologiska organ. Detta gör man 

för att på ett säkert sätt få bort all tumörvävnad. Man vill ha en säkerhetsmarginal med frisk 

vävnad på fem millimeter kring tumören för att minska risken för återfall. Eftersom man tar bort 

bäckenbotten vilket är muskler i nedre delen av bäckenet [11] så får man ett mycket stort 

operationssår. Detta skulle lätt kunna gå upp om man bara sydde igen såret. Det är av den här 

anledningen samt för att minska infektionsrisken som man använder sig av en så kallad lambå. 

En lambå är en bit vävnad som har egen blodförsörjning och som används i syfte att ersätta olika 

vävnadsdefekter som kan uppstå vid kirurgiska ingrepp. [10, 12, 13]. 

 

Vid utökad abdominoperineal resektion med 

gluteallambå används en så kallad rotationslambå (se 

Figur 2.) vilket innebär att en bit av lambån får sitta 

kvar på sin ursprungliga plats. Därefter förflyttas 

lambån genom rotation och placeras över 

operationssåret [14]. Lambån skärs ur gluteus 

maximus, stora sätesmuskeln. Man skär genom hud 

och fett samt genom halva sätesmuskeln och lossar 

detta från den andra muskelhalvan. Anledningen till 

att man inte vill ta mer än halva muskeln är att 

patienten fortfarande ska ha god rörelseförmåga i 

benet för att kunna göra vardagliga saker, till 

exempel gå i trappor. Lambån dras nedåt och åt sidan för att täcka operationssåret i bäckenbotten 

och sys fast. [13]. 

 

Figur 2. Gluteallambå 
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Efter operationen finns det på vissa sjukhus restriktioner för hur mycket patienten får böja höften 

eftersom man inte vill riskera att operationssåret i bäckenbotten spricker upp. När man böjer 

höften så sträcks muskeln som man har skurit i vilket gör att en spänning uppstår och detta kan 

göra att stygnen glider isär. [13, 15]. År 2009 utfördes totalt 23 025 operationer på nedre 

abdomen i Sverige [16]. Av dessa operationer gjordes cirka 45 stycken med gluteallambå, högt 

räknat, där flest operationer utfördes i Umeå, Stockholm samt Linköping (se appendix ”A2. Antal 

operationer utförda med gluteallambå”). [3, 15, 17-19].  

3.1.2 Postoperativ vård 
För patienter som har genomgått lambåoperationen gäller, på vissa sjukhus, andra restriktioner 

än för patienter som genomgått annan kirurgi av buken. Trots att patienterna följer ERAS-

programmet ser den tidiga mobiliseringen ut på ett annat sätt än normalt eftersom patienterna 

inte får böja höften. På operationsdagen hålls patienten i sängläge och höftleden får inte böjas 

mer än 30 grader fram till den tredje postoperativa dagen. Dag ett och två efter operationen reses 

patienterna i mobiliseringssyfte upp till stående med hjälp av en tippbräda och kan därifrån 

promenera med ett gåbord. Mellan dag tre och fem får patienterna böja höften 45 grader vilket 

gör att de kan börja förflyttas i och ur sängen utan tippbräda enbart med hjälp av 

avdelningspersonalen. Allt eftersom tiden går och beroende på hur rehabiliteringen artar sig får 

patienten böja höften mer och mer. [20]. Enligt Edmundh [3] har ERAS-programmet gett 

positiva effekter då man sett tydliga skillnader i antalet vårddagar mellan patienter som rör sig 

mycket och tidigt i rehabiliteringen gentemot de som är inaktiva. Liknande resultat har 

framkommit i studier som har genomförts i Danmark [21]. I denna studie har man jämfört 

tillfrisknandet hos patienter som har rehabiliterats enligt ERAS-programmet mot patienter som 

har rehabiliterats på traditionellt sätt. Slutsatsen i studien är att patienter som rehabiliteras med 

ERAS har en kortare inskrivningstid på sjukhuset och snabbare kan återgå till sitt normala liv. I 

en annan studie [8] kunde man påvisa att sjukhusvistelsen vid kolorektalresektion med hjälp av 

ERAS kunde reduceras från 8-12 dygn till 2-5 dygn. 

Alla nyopererade patienter får hjälp med andningsgymnastik av en sjukgymnast på grund av 

påverkan från narkosmedlen [22]. Den liggande ställningen gör att lungorna fungerar sämre än 

vanligt eftersom organen trycker på lungorna så att de inte fylls fullt ut. Den viktigaste punkten 

för att ge förbättrad lungfunktion är att patienten kommer i upprätt position. [6]. Vid 

andningsgymnastiken jobbar man med djupandning och motståndsandning. Här använder man 

sig av enkla hjälpmedel för att skapa motstånd, till exempel plaströr eller en flaska som är fylld 

med vatten som man andas ut i med ett sugrör. [3]. 

3.2 Inventering av hjälpmedel vid mobiliseringen 
Då den grupp patienter som genomgår en operation där gluteallambå krävs är liten (se avsnitt 

”3.1.1 Operation”) har även hjälpmedel som används vid mobilisering av patienter som gjort 

andra operationer på nedre delen av abdomen inventerats. Samma hjälpmedel används vid 

mobiliseringen av alla patienter som har opererat nedre abdomen. [3]. 

Efter en bukoperation har alla patienter förlorat en del av sin rörelseförmåga vilket gör att 

gåhjälpmedel i form av kryckor och gåbord används i mobiliseringen. Syftet med dessa 

hjälpmedel är att öka antalet kontaktpunkter mellan patienten och marken vilket resulterar i en 

ökad stabilitet och rätt belastning av kroppen. Hjälpmedlen används för att stötta en del av 

kroppsvikten genom de övre extremiteterna vilket gör att belastningen som läggs på 
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underkroppen reduceras samtidigt som patientens balans ökar. När man använder hjälpmedel 

utsätts kroppen för en viss spänning. Spänningen beror bland annat på hjälpmedlets mekaniska 

egenskaper och struktur. Detta måste man ta hänsyn till vid utformningen av hjälpmedel. [23].  

3.2.1 Glidmattor, glidlakan och dynor 
För att förenkla förflyttning av patienter mellan olika sängar och britsar samt för förflyttning i 

och ur sängen kan man använda sig av en så kallad glidmatta. Glidmattor kan se ut på många 

olika sätt och tillverkas av material som minskar friktionen mellan patient och ytan som denne 

ligger på. Detta gör att det krävs mindre kraft av den som flyttar patienten. [24]. Friktionen som 

motverkar rörelsen förekommer i framförallt två former; statisk friktion som motverkar 

påbörjandet av rörelsen mellan två ytor respektive dynamisk friktion som motverkar rörelsen när 

den väl är påbörjad. Faktorer som påverkar friktionen är bland annat kontaktytan, komposition 

samt egenskaper hos materialen. [23]. 

På Karolinska universitetssjukhuset använder man sig bland annat av en glidmatta som kallas 

Roller Slide (för bilder på de beskrivna hjälpmedlen i avsnitt 3.2 se appendix ”A3. Bilder på 

hjälpmedel”). Glidmattan består av en hård skiva som är inpackad i ett tyg som har liten friktion 

gentemot skivan men har samtidigt stor friktion mot patienten så att denne ligger kvar på mattan. 

Glidmattan är flexibel det vill säga böjbar i längdriktning, men styv på bredden. [25]. Detta 

underlättar då man vill flytta en patient mellan till exempel en säng och en stol då man kan böja 

plattan så att patienten flyttas i nästan sittande ställning. [3]. 

En annan modell av glidmatta som används är Move Master vilken är ett vadderat tygstycke klätt 

i ett glatt material för att minska friktionen. Den används till exempel för att flytta patienten 

högre upp i sängen eller mellan två stolar. Man har placerat handtag på mattans ena kortsida 

vilket gör att det blir lättare att flytta patienten eftersom ett bättre grepp erhålls [26]. Ofta 

används Move Master tillsammans med Easy Glide vilken är en hård skiva av plast som bland 

annat kan användas för att skjuta in det mjuka tyget under stora sätesmuskeln på patienten. 

Plattan kan enligt tillverkaren användas för att jämna ut höjdskillnader och överbrygga korta 

avstånd. [27]. Ytterligare ett hjälpmedel som används för att mobilisera patienterna är Easy Slide 

som är en textiltub med glatt insida och sträv utsida vilket gör att man lättare kan flytta och 

vända patienten i sängen. Hjälpmedlet finns i två längder vilka har olika användningsområden 

där den korta används vid sittande förflyttning och den långa vid liggande förflyttning. [28].  

Förutom ovan nämnda glidmattor kan man även använda tryckavlastande dynor [17] samt 

glidlakan. Glidlakanen används till patienter som behöver lite extra hjälp att ta sig ur sängen och 

man placerar lakanet under den tyngsta delen av kroppen, oftast under stora sätesmuskeln. 

Glidlakanen är bra då dessa kan ligga kvar i sängen eftersom de till skillnad från Easy Slide inte 

gör att det blir varmare i sängen. [29]. Wendy Lett är ett lakan som är glatt i sidled men strävt på 

längden för att undvika att patienten glider ned i sängen och används då man har svårt att vända 

sig samt för de patienter som fortfarande är relativt inaktiva [30].  
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3.2.2 Tippbräda 
En tippbräda (se Figur 3.) är uppbyggd av en brits som går att 

höja och sänka med hjälp av hydraulik vilken kontrolleras av 

elektronik i form av en kontroll. Man har på Karolinska 

universitetssjukhuset i Solna fått rekommendationen av den 

medicintekniska avdelningen (MTA) att enbart använda sig av 

tippbrädan då den är kopplad till eluttaget eftersom batterierna 

som annars kan använda anses vara för svaga och endast är 

tänkta att användas i nödfall [31]. För att resa en patient upp 

måste denne först flyttas till tippbrädan med hjälp av till 

exempel något av de hjälpmedel beskrivna i avsnitt ”3.2.1 

Glidmattor, glidlakan och dynor”. Patienten kan spännas fast 

med olika bälten över hela kroppen för att skapa stabilitet och ge 

en känsla av trygghet. Enligt Edmundh [3] spänns bukopererade 

patienter på Karolinska universitetssjukhuset enbart fast med ett 

brett bälte i knähöjd på grund av det erhållna operationssåret. Handtagen i patientens sidor kan 

justeras åt två håll, dels så att de hamnar i rätt höjd i förhållande till patientens längd och dels 

avståndet mellan handtag och brits. Syftet med dessa handtag är liksom med det breda bältet att 

ge stabilitet och trygghet. Fotplattan är sträv för att ge hög friktion och ställs in så att patientens 

fötter är i 90 graders vinkel mot benen. På tippbrädans sida finns en gradskiva som visar hur stor 

lutning tippbrädan har i förhållande till marken. Gradskivan är viktig eftersom det bara behövs 

en liten tippning av patienterna för att få en positiv hälsoeffekt, större tippning ger bättre resultat. 

[3, 32].  

3.2.3 Lift 
Liftar (se Figur 4.) har generellt ett stort användningsområde, 

men används på Karolinska universitetssjukhusets 

gastroavdelning till att lyfta tunga patienter i och ur sängen. Man 

använder sig av en mobil lift vilket är bra då man kan använda 

den till patienter i olika rum på avdelningen. Liften består av ett 

underrede som kan breddas vilket gör att man kan komma in 

under olika sängar och även placera en mede på varje sida om till 

exempel en rullstol så att förflyttningen blir smidig. Lyftet sker 

med hjälp av ett lyftband som påminner om ett vanligt bilbälte. 

Patienten placeras i en sele som fästs i en vågrät arm vilken i sin 

tur är fastsatt i lyftbandet. [3, 33].   

3.2.4 Stavar och kryckor  
Stavar är det enklaste hjälpmedlet och hålls i handen för att överföra kraften genom underarmen 

och handen till marken. Hur stort vridmoment som staven kan utsättas för begränsas av formen 

på handtaget och patientens gripstyrka. Det finns även viktbegränsningar som påverkar stavens 

användningsområde, de är inte tillräckligt säkra vid alltför stora påfrestningar. Syftet med staven 

är som med de flesta andra gåhjälpmedel att förbättra patientens stabilitet genom att öka den 

stöttande arean. Ofta används två stavar ur säkerhetssynpunkt. [23]. 

Figur 3. Tippbräda 

Figur 4. Lift 
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Kryckor kan till skillnad från stavar överföra kraft i ett horisontellt plan vilket beror på att 

kryckan har två fästpunkter, en vid handen och en längre upp på underarmen. Det finns bland 

annat armhåle – och armbågekryckor (se appendix ”A3. Bilder på hjälpmedel”). [23].  

3.2.5 Gåbord 
Gåbord (se Figur 5.) är det stabilaste gåhjälpmedlet 

eftersom det genererar den största basarean det vill säga det 

har flest kontaktpunkter med marken. En del gåbord är 

fixerade medan andra har justerbar höjd. [23]. Ett gåbord 

har normalt fyra hjul monterade på en stålram som i sin tur 

har två stödplattor som är till för att stötta upp patienten. 

Stödplattorna kan höjas och sänkas manuellt, med gasfjäder 

eller elektriskt [34]. Gasfjäder är idag den dominerande 

tekniken vad gäller höjdjusteringar av gåbord eftersom de 

är billigare och lättare att underhålla än de elektriska [35] 

samtidigt som de är mer flexibla än de manuella. 

Stödplattorna är vadderade och från dessa utgår två handtag 

som patienten håller i. Vanligtvis kan man justera bredden 

mellan handtagen, höjden på bordet och bredden mellan 

plattorna för att anpassa gåbordet till den enskilde patienten. Då man efter kirurgi ofta behöver 

dropp kan man på de flesta gåbord fästa en droppställning. [3, 36].   

3.3 Förbättringsområden gällande utrustning 

3.3.1 Tippbräda 
Det finns en del brister hos tippbrädan som kan göra att den blir farlig. Det har hänt att 

tippbrädan fastnat i uppfällt läge samtidigt som patienten svimmat till följd av lågt blodtryck på 

grund av det stora ingrepp som en operation innebär. Man behöver då snabbt kunna sänka 

tippbrädan så att patienten inte ramlar ihop och förstör en eventuell lambå. På Karolinska 

universitetssjukhusets gastroavdelning har man fått hjälp av MTA att installera ett nödhandtag 

som gör att sängen sänks då man vrider på det. Problemet med det installerade handtaget är att 

det sitter på ett ställe som är svårt att komma åt då även tippbrädans handtag fäster till samma 

punkt. Dessutom är det svårt att veta åt vilket håll man ska vrida på handtaget för att sänka 

tippbrädan, vilket är något som bör förbättras då man i dessa situationer måste sänka tippbrädan 

omgående. På MTA säger man att nödhandtaget med all sannolikhet kan flyttas, exempelvis 

skulle man kunna bocka det så att placeringen blir bättre [31]. [3]. 

Handtagen som är till för patienten att hålla i går inte att sätta fast tillräckligt bra vilket gör att de 

ibland kan vridas ut från patienten under pågående lyft. Detta gör att en del patienter blir rädda 

och oroliga vilket kan leda till farliga situationer. Vidare fungerar inte gradskivan optimalt, den 

fastnar ibland och någon i personalen måste då putta på den. [3]. Även gällande problemen med 

handtag och gradskiva anser man på MTA att en bättre konstruktion går att ta fram. Dock har 

man ännu inte fått veta att detta är ett problem från gastroavdelningen. [31, 37]. 

3.3.2 Lift 
På Karolinska universitetssjukhuset i Solna upplever personalen att det finns brister hos den 

mobila liften. Ett stort problem är att den inte kan regleras i höjd tillräckligt mycket. Detta blir ett 

Figur 5. Gåbord 
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problem om patienten ligger på en tryckavlastande madrass för att undvika förekomsten av 

trycksår eftersom denna madrass är högre än en vanlig madrass. [38]. Detta kan bli direkt farligt 

då patienten blir hängande i luften när man inte får upp denne i sängen eftersom den är för hög 

för liftens kapacitet. Bandet som lyfter patienten i liftanordningen kan tvista sig och det är svårt 

att få rätt igen vilket försämrar användandet. [3]. 

 

Att göra liften högre är möjligt, men skulle eventuellt kräva en förbättrad konstruktion. Då liftens 

arm blir högre blir krafterna som verkar på liften större vilket kan leda till stabilitetsproblem. 

Detta kan innebära att liften välter eller går sönder då den inte längre klarar samma last. För att 

kompensera för instabiliteten behöver man göra liftens basarea större. Man måste också ta 

hänsyn till att patienten man lyfter kan komma i rörelse vilket ger sidokrafter som också 

påverkar stabiliteten. Motorn behöver inte göras starkare eftersom liften fortfarande lyfter 

patienten lika högt, det vill säga skillnaden i höjd är densamma vilket gör att samma lyftkraft 

krävs. [37]. 

3.3.3 Gåbord 
Det finns en del problem med hållbarheten hos de gåbord med gasfjäder som observerats. Dåliga 

skruvar leder till att dynorna och droppställningarna inte sitter fast tillräckligt bra. Spaken som 

reglerar bordets höjd är på vissa bord bräcklig och går därför lätt sönder [3, 39]. Det är önskvärt 

att stabilisera dropphållare samt stöddynor som idag kan vara rangliga, detta för att ge en säkrare 

och enklare användning. Droppställning bör kunna fixeras i önskat läge samt vara mer flexibel 

gällande höjning och sänkning för att bättre kunna anpassas till patientens längd. [3]. 

 

Anledningen till att dynorna inte sitter fast ordentligt är enligt MTA att fästanordningen på vissa 

bord är dålig. Detta beror på att materialen som används inte är optimala. Det finns dock andra 

fästanordningar som fungerar bättre. Exempelvis kan man använda ett spår under varje dyna till 

vilket skruven fästs. Gällande droppställningen skulle fler fästpunkter göra att den blev mer 

stabil. För att en sådan lösning skall passa till flera olika gåbord skulle man behöva använda 

gripklor som är flexibla åt flera håll. En bättre lösning för höj– och sänkspaken är att använda ett 

handtag som går hela vägen under stöddynorna. Det vore fördelaktigt att använda ett handtag 

format som ett T istället för som ett U då detta ger ökad hållbarhet. Detta gör det lättare för 

patienten att själv reglera höjden på gåbordet och samtidigt ha kvar hjälpfunktionen. [31, 37]. 

 

Även på Stockholms sjukhem tycker man att gåborden har en del brister. Här använder man 

gåbord som stöd då patienten reser sig upp, detta ställer krav på bordets lyftkraft. Om man har 

tunga patienter som lägger mycket vikt på gåbordet så orkar inte gasfjädern som används för 

höjning och sänkning att lyfta patienten. Detta är dock inte den tänkta användningen för ett 

gåbord med gasfjäder vilket kan förklara dess oförmåga [39]. Vidare berättar man att patienterna 

kan uppleva det som obehagligt att använda de gåbord där de själva inte kan bromsa. [29]. 
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4. Analys och reflektion 
Utifrån de siffror vi erhållit angående antal operationer med gluteallambå i Sverige görs det inte 

fler än 45 operationer per år. Hänsyn har enbart tagits till operationer som görs vid de större 

sjukhusen i Sverige eftersom operationen innehåller så avancerad kirurgi att det krävs flera 

läkare med specialkompetens. Detta motsvarar endast en ytterst liten del av de operationer som 

görs på nedre abdomen varje år. Tittar man till exempel på år 2009 utfördes totalt 23 025 

operationer på tunntarm, tjocktarm och ändtarm. Detta innebär att andelen operationer med 

gluteallambå blir mycket liten i jämförelse och bara motsvarar 0,20 procent av det totala antalet 

operationer på nedre abdomen. I samtal med yrkesverksamma sjukgymnaster har det 

framkommit att de metoder och hjälpmedel som används i mobiliseringen av patienter med 

gluteallambå fungerar tillfredsställande. På Karolinska universitetssjukhuset i Solna genomförs 

årligen relativt många operationer med gluteallambå sett till det totala antalet av sådana 

operationer i hela landet. Personalen som vårdar dessa patienter postoperativt anser inte att det är 

något problem med att få upp patienterna ur sängen. Dessutom är tidsperioden efter operationen 

då patienten inte får böja höften relativt kort vilket gör att behovet inte är så stort. När man får 

böja höften lite mer kan man ta sig i och ur sängen utan hjälpmedel. Med detta som grund anser 

vi att det inte finns något behov av att utveckla ny utrustning för detta ändamål. Det finns inte 

någon ekonomisk vinning eftersom marknaden är mycket liten. Däremot anser vi att man bör 

göra förbättringar av tippbrädan samt de hjälpmedel som används till majoriteten av de patienter 

som opererat nedre abdomen. Anledningen till att förbättringar bör göras av dessa hjälpmedel är 

att de i dagsläget inte fungerar tillfredsställande och att patientgruppen som använder dem är 

stor. 

4.1 Tippbräda 
För att göra nödhandtaget på tippbrädan vi tittat på bättre föreslår vi en omplacering. Detta skulle 

kunna göras genom att bocka handtaget, som MTA föreslog, för att det ska bli lättare att komma 

åt. Vi föreslår även att man gör handtaget rött då det är en färg som ofta används på nödhandtag 

och därmed skulle vara informativ. Detta gör att det dels blir lättare att se handtaget och dels att 

man snabbare förstår dess funktion. Vidare tycker vi att det vore lämpligt att markera tydligt, 

med till exempel en pil, åt vilket håll man ska vrida handtaget för att sänka tippbrädan. Ett 

alternativ till detta är att utforma handtaget så att det blir naturligt att vrida det åt rätt håll.  

4.2 Lift 
Då liftens kapacitet i dagsläget inte alltid är tillräcklig behöver den förbättras, man behöver 

kunna lyfta högre. Eftersom det här eventuellt är en större förändring i konstruktionen än att till 

exempel ändra färg på en spak (se ”4.1 Tippbräda”) anser vi att detta är en fråga för tillverkaren. 

Det är viktigt att tillverkarna blir uppmärksammade på vilka behov och önskemål som finns från 

sjukvårdens sida. Vi anser att det är mer rimligt att tillverkarna gör de säkerhetskontroller och 

tester som behövs för att få en medicinteknisk produkt godkänd. Detta skulle underlätta vid 

sjukvårdens inköp och användning av utrustningen. Ett alternativ till att göra om liften är att 

tillverka sängarna på ett sätt så att den befintliga liften fungerar som avsett. Detta skulle dock 

med största sannolikhet medföra en större kostnad då antalet sängar är större än antalet liftar. 

Vi anser därför att det vore fördelaktigt med ett större samarbete mellan sjukvården och 

tillverkarna av medicinteknisk utrustning. Emellertid tror vi att den svenska sjukvården kan få 
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svårt att hävda sig i vissa sammanhang då Sverige är ett relativt litet land och därmed endast 

motsvarar en liten del av marknaden.  

4.3 Gåbord 
Om man vill behålla den konstruktion som finns på vissa gåbord idag, där spaken som 

kontrollerar bordets höjd lätt går sönder, bör denna designas om. Vi anser att det skulle vara 

lämpligt att spaken går att dra upp samt pressa ned för att ändra bordets höjd. Detta då man 

intuitivt tror att man höjer bordet genom att dra upp spaken respektive pressa den nedåt vid 

sänkning, vilket i dagsläget inte är fallet. Enligt MTA är detta en konstruktion som är möjlig. 

Gällande stöddynorna finns det redan lösningar på marknaden som fungerar bättre än lösningen 

på de gåbord där problemet uppmärksammats. Detta gör att problemet inte är tekniskt utan 

snarare ekonomiskt då det nu istället handlar om vårdinrättningens möjlighet och resurser att 

köpa in gåbord med bättre tekniska lösningar. Gällande droppställningarna finns det däremot en 

enklare lösning. Vi föreslår att man, som MTA framförde, köper in lösa gripklor som både är 

billiga och flexibla. Man kan med hjälp av dessa tillverka en droppställning som går att fästa på 

flera modeller av gåbord vilket skulle vara en fördelaktig lösning. 

4.4 Övriga synpunkter 
Då man på de avdelningar vi besökt inte upplever problem med övriga hjälpmedel beskrivna i 

avsnitt ”3.2 Inventering av hjälpmedel vid mobiliseringen” ser vi ingen anledning att göra 

förändringar av dessa.  

Ur mobiliseringssynpunkt vore det fördelaktigt om det fanns mer personal på avdelningarna 

postoperativt. Detta för att många patienter behöver hjälp att resa sig upp ur sängen. Den här 

extrapersonalen skulle också kunna hjälpa och inspirera patienterna att röra på sig. Vi tror att en 

ökad personalresurs skulle resultera i ökad aktivitet hos patienterna vilket förbättrar 

rehabiliteringen. Detta är dock en fråga som begränsas av sjukvårdens ekonomiska resurser. 
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5. Slutsatser 
De hjälpmedel som används vid mobilisering av patienter som nyligen opererat nedre abdomen 

är desamma på de flesta större sjukhus i Sverige. Inventeringen visade att följande hjälpmedel 

används: 

 Glidmattor, glidlakan och dynor 

 Tippbräda 

 Lift 

 Stavar, kryckor och käppar 

 Gåbord 

Det finns i dagsläget inget behov av att ta fram ny utrustning för patienter som opererat nedre 

abdomen. Däremot behöver förbättringar göras och utveckling av befintliga hjälpmedel ske som 

föreslagits i ”4. Analys och reflektion”, främst gäller detta gåbord, tippbräda och lift. Då MTA 

inte alltid känner till alla brister på den utrustning som används på avdelningarna vore det 

önskvärt med en bättre och tydligare kommunikation. Dels bättre kommunikation mellan MTA 

och avdelningarna och dels mellan olika avdelningar på vårdinrättningen samt mellan 

vårdinrättningar och tillverkare av mobiliseringshjälpmedel. 
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http://www.romedic.com/sv/Produkter/SystemRoMedic/Overflyttning/Glidskivor_Glidmattor/EasyGlide/%5d
http://www.romedic.com/sv/Produkter/SystemRoMedic/Positionering/Glidmattor_Glidlakan/EasySlide/%5d
http://www.romedic.com/sv/Produkter/SystemRoMedic/Positionering/Glidmattor_Glidlakan/EasySlide/%5d
http://www.liko.se/se/Sverige/Produkter/Mobila-lyftar/Golvo/%5d
http://www.liko.se/se/Sverige/Produkter/Mobila-lyftar/Golvo/%5d
http://activecare.se/?pageId=79%5d
http://www.humancare.se/Page/Product/14/Svea-GB.aspx
http://www.liko.se/se/Sverige/Produkter/Madrasser/P280/%5d


 

 

Appendix 

A1. Medicinsk ordlista 

Abdomen – buk. 

Extremiteter – armar och ben. 

Gluteallambå – lambå gjord av gluteus maximus vilket är den stora sätesmuskeln. 

Kolon – tjocktarm. 

Lambå – hudvävnad tas från ett område på kroppen till ett annat för att täcka ett sår. Ofta tas  

vävnad från ett närliggande område vilket gör att lambån kan hållas blodförsörjd. 

Perineal – mellangård det vill säga det område som finns mellan anus och könsorgan. 

Rektum – ändtarm. 

Resektion – borttagande av del av organ. 

Stomi – kirurgiskt anlagd öppning eller förbindelse, i det här fallet mellan tarmen och buken. 

 

  



 

 

A2. Antal operationer utförda med gluteallambå 

Siffrorna är, om inte annat anges, uppskattade av personal på respektive sjukhus (sjukgymnast, 

plastikkirurg samt sjuksköterska). Har värdet angetts som x-y operationer per år, har y valts i 

den här tabellen.  

Sjukhus: 

Antal 

operationer 

per år: 

Akademiska sjukhuset 0 

Karolinska universitetssjukhuset 13* 

Länssjukhuset Sundsvall 0 

Sahlgrenska östra sjukhuset 3 

Skånes universitetssjukhus 4** 

Södersjukhuset 0 

Umeå universitetssjukhus 15 

Universitetssjukhuset i 

Linköping 10 

Universitetssjukhuset Örebro 0 

*Avser antal operationer utförda 2010 

** Medelvärde med avrundning uppåt för operationer utförda mellan juni 2006 och mars 2011 

  



 

 

A3.  Bilder på hjälpmedel 

I. Roller Slide 

Mattan kan böjas i riktning A, men inte i riktning B. 

 

 

II. Move Master 

 

 

III. Easy Glide 

 



 

 

IV. Easy Slide 

 

 

V. Kryckor 

Krycka 1 är en armbågekrycka och krycka 2 är en armhålekrycka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krycka 1 Krycka 2 


