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Inledning 

Mitt intresse för hur vi kan skapa en säker arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården har funnits 

under flera år, och tagit sig uttryck både i undervisningen och i våra forskningsprojekt som 

handlar om vård- och arbetsskador samt åtgärder som kan bidra till en säker arbetsmiljö. Via 

patientutredningar vid Arbets- och miljömedicinska kliniken har jag också i min roll som 

ergonom mött patienter som drabbats av arbetsskador via sitt arbete inom hälso- och 

sjukvården. Många av dessa arbetsskador kan förebyggas med preventiva arbetsmiljöåtgärder. I 

denna pedagogiska reflektion har jag fördjupat mig i hur kunskap om personförflyttningar 

förmedlas vid sjuksköterskeprogrammet och hur det skulle kunna utvecklas.  

 

 

Bakgrund 

I en av våra vetenskapliga studier fann vi att vanligt förekommande arbetsskador bland 

vårdspersonal är stick- och skärskador, skador som uppstår vid hot- och våldssituationer, 

fallolyckor samt olyckor som sker vid personförflyttningar (1). Belastningsskador som uppstår i 

samband med personförflyttningar är en av de vanligaste arbetsskadorna, framför allt bland 

sjuksköterskor och undersköterskor. På uppdrag av Arbetsmiljöverket har jag tillsammans med 

två andra forskare tagit fram en kunskapssammanställning som summerar vilka arbetsmiljö-

åtgärder som skapar säkrare personförflyttningar inom hälso- och sjukvård samt omsorg (2). 

Mycket talar för att kunskap om riskbedömningar och hur säkra personförflyttningar kan 

genomföras behöver förmedlas redan under utbildningen av vårdpersonal.  

 

För att utveckla undervisning inom området personförflyttningar valde jag problembaserat 

lärande (PBL) som pedagogisk modell då den används vid Medicinska fakulteten och är även 

spridd nationellt och internationellt (3, 4, 5, 6). Det som utmärker PBL som pedagogisk metod är 

fokus på individens lärande i motsats till fokus på läraren och själva undervisning (4). Studenter 

tränas bland annat i flexibelt lärande, att stärka sin problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga 

och uppmuntras i sin lärprocess att reflektera över sitt lärande där också feedback från 

studenter och lärare är en viktig del (4, 5).  

 

Om studenter ska kunna ta ansvar för sitt lärande behöver de veta vilka krav som ställs, det 

behövs tydliga lärandemål i kursplanerna och det ska finnas en progression genom hela 

utbildningen. Det är betydelsefullt med ett kursupplägg som är förankrat i aktuell forskning. 

Både teoretiska och praktiska undervisningsmoment och examination ska hänga ihop med 

kursmålen. Att arbeta med så kallad konstruktiv länkning innebär att lärare på ett stukturerat 

sätt arbetar med kursplaner och lärandemål och tillämpar dem i praktiken (7). Enligt principer 

för PBL ska läraren både utmana och stödja studenters lärande oavsett arbetsform (6). 

 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande arbete är att reflektera över hur kunskap om arbetsmiljöåtgärder som 

bidrar till säkra personförflyttningar förmedlas i dagsläget till studenter vid sjuksköterske-

programmet vid Linköpings Universitet. Syftet omfattar även att ta del av forskning om hur 

undervisningen kan bedrivas, både teoretiskt, via e-lärande samt via färdighetsträning för att 

utveckla undervisningen inom detta område.  
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Metod 

För att ta del av hur lärande kring personförflyttningar är utformat vid sjuksköterske- 

programmet så träffade jag en adjunkt, ansvarig för färdighetsträning. Vid mötet diskuterade vi 

hur undervisningen var upplagd och hur/om det finns beskrivet i studiehandledningen samt 

vilka lärandemål som finns relaterat till säkra personförflyttningar. Likaså diskuterade vi kring 

hur kunskapen förväntades tillämpas vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och vidare hur 

kunskapen i förekommande fall förmedlades teoretiskt. Jag gick igenom kursplanerna för termin 

1-6 vid sjuksköterskeprogrammet för att identifiera mål som innehöll begreppen ergonomi, 

förflyttningskunskap och förflyttningsteknik. För att ta del av hur kunskap om person-

förflyttningar kan förmedlas till studenter genomfördes en litteratursökning i PubMed, Web of 

Science och Google Schoolar, med olika kombinationer av sökord; patient manual handling, 

problembased learning, PBL, e-learning, online course, students, nurses. Sökningar genomfördes 

även på vetenskapliga tidsskrifter inom området ”Education & learning”. Ytterligare studier 

identifierades via referenslistor i relevanta artiklar.  

 

 

Resultat och reflektion  

Resultat och reflektion presenteras i fyra delar; 1) Undervisning i dagsläget vid sjuksköterske-

programmet, 2) Aktuell forskning inom området personförflyttningar och utbildning för 

studenter 3) PBL och e-lärande samt 4) Utveckling av undervisning inom området 

personförflyttningar.  

 

 

Undervisning i dagsläget vid sjuksköterskeprogrammet 

Vid genomgång av sjuksköterskeprogrammets studiehandledning för termin 1 fann jag att 

undervisning om ”förflyttningsteknik och funktionella lägen” sker huvudsakligen med praktisk 

inriktning. Studenterna får sedan tillämpa sin kunskap vid sin VFU. Via samtal med ansvarig 

adjunkt framkom det att viss kunskap om ergonomi och arbetsställningar kopplas till 

studenternas kliniska omvårdnadsarbete, exempelvis får studenterna reflektera över sin 

arbetsställning när de tar blodtryck. Jag har inte kunnat läsa mig till att det finns något teoretiskt 

block kring personförflyttningar i någon av terminerna vid sjuksköterskeprogrammet. Det fanns 

inga tydligt formulerade mål som innehöll begreppen ergonomi, förflyttningskunskap eller 

förflyttningsteknik. 

 

 

Aktuell forskning inom området personförflyttningar och utbildning  

I ett antal vetenskapliga studier presenteras hur lärande kring personförflyttningar kan 

genomföras utifrån olika perspektiv. I en enkätundersökning, där sjuksköterske- och 

fysioterapistudenter var målgruppen, fann man att 64 procent av studenterna upplevde att 

undervisningen om personförflyttningar förberedde dem för den verksamhetsförlagda 

utbildningen (8). Dock hade 40 procent av studenterna varit med om riskfyllda situationer där 

osäkra personförflyttningar genomfördes. De var måna om att passa in på avdelningen och 

vågade inte säga ifrån, trots att situationen var riskfylld. Det visade sig att 44 procent 

prioriterade patientens behov före sina egna. En tredjedel av studenterna rapporterade 

muskulär smärta, något som utvecklats sedan de hade påbörjat sin utbildning. Att 

sjuksköterskestudenter vid VFU medverkar vid osäkra personförflyttningar har även 

uppmärksammats i en studie av Cornish och Jones (9). De menar att det är viktigt minska klyftan 
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mellan utbildningen och den verksamhetsförlagda utbildningen, att öka studenters förmåga att 

uppmärksamma de riskfyllda situationer som finns och att de verkligen kan använda 

arbetsutrustning och hjälpmedel som finns tillgängliga. Ett förslag som de lyfter fram är att VFU 

handledare finns på plats och följer upp dessa aspekter.  I en kanadensisk studie så visar det sig 

att sjuksköterskestudenterna får lära sig förflyttningar som sedan inte alls används när de 

kommer till sina kliniska placeringar (10). Författarna menar att universitetet i Curiculum borde 

inkludera uppdaterade och aktuella riktlinjer. I en amerikansk studie kartlades vilket 

kursinnehåll 228 sjuksköterskeprogram hade med avseende på personförflyttningar och 

mobiliseringar vid omvårdnadsarbete (11).  En implikation baserat på studien var att flera 

utbildningar behövde bli bättre på att använda evidensbaserade “Safe Patient Handling and 

Mobility (SPHM) programs” i undervisningen och att utarbeta nytt curriculum. En annan 

implikation är att det finns fördelar att samverka med studenter från andra avdelningar, 

fysioterapi och arbetsterapi, för att utveckla området, att utveckla interprofessionellt lärande. 

 

Det finns studier som talar för att studenter också behöver få teoretisk kunskap om faktorer som 

kan påverka att personförflyttningar kan utföras på ett säkert sätt. Att det handlar om 

arbetsmiljökunskap, om systemen på arbetsplatsen, policy, arbetsutrustning, samverkan, 

riskbedömningar och olika interventioner. Det är fler faktorer än själva arbetstekniken vid 

personförflyttningar som studenter behöver kunskap om för att förebygga skador. I 

forskningslitteraturen beskrivs systemperspektivet ofta med konceptet ”Människa, Teknik och 

Organisation” (MTO) för att analysera hur mänskliga tekniska och organisatoriska faktorer 

påverkar varandra i ett arbetssystem. Betydelsefullt är just analysen av samspelet mellan dessa 

faktorer och att planera åtgärder utifrån dessa. En modell som används inom hälso- och 

sjukvård är SEIPS (System Engineering Initiative for Patient safety) (12). I en artikel av Vosper 

och medarbetare lyfter de fram betydelsen av att det finns kompetens inom fakulteten att 

förmedla teoretisk kunskap om systemperspektivet till studenterna (13). Den kunskapen behövs 

också för att kunna arbeta med patientsäkerhet, att värdera vårdtagares hälsotillstånd och 

bedöma exempelvis risk för fall och förebygga olika typer av vårdskador.  

 

  

Problembaserat lärande och e-lärande  

Senaste åren har kunskapsförmedling via e-lärande ökat som undervisningsform vid universitet 

och högskolor. I den vetenskaplig litteratur finns också beskrivet att PBL används som 

pedagogisk modell vid online kurser vid medicinska utbildningar (14, 15, 16). I en 

översiktsartikel inkluderades randomiserade studier genomförda inom PBL-området med fokus 

på medicinska utbildningar (15). Sju av de inkluderade studierna var case-based e-learning eller 

online kurser. I dessa studier var målgrupen läkarstuderande eller färdigutbildade läkare. De 

summerar att PBL är en användbar metod för att tillhandahålla medicinsk utbildning. Men, det 

kan vara tidskrävande för lärare att utveckla, underhålla och uppdatera moduler för 

onlinekurser och även kostsamt. Ytterligare en studie framhåller fördelarna med onlinekurs. Det 

är en studie baserat på intervjuer och individuella reflektioner bland sjuksköterske- och 

barnmorskestudenter, där författarna fann att PBL fungerade bra att användas online (16). Det 

förbättrade möjligheten till ett flexibelt lärande och studenterna kunde reflektera över sitt 

lärande. Studenterna uppskattade feedback från andra kursdeltagare. Men, de upplevde att de 

behövde en period för att träna upp sin förmåga att studera online. I en översiktsartikel, där 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter var målgrupen, fann man fyra studier som visade en 

tendens till att e-lärande var föredra jämfört med traditionell undervisning. Men, det var ingen 

statistiskt säkerställd skillnad (17).  
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I ett par studier har forskare studerat e-lärande kopplat till undervisning om riskbedömningar 

och/eller personförflyttingar (18, 19, 20, 21). Hayden och medarbetare presenterar i sin studie 

resultat där de har designat, implementerat och genomfört online kurs i säkra 

personförflyttningar för arbetsterapeutstudenter i USA (20). De utvecklade material för kursen, 

checklista för säkra personförflyttningar, video som illustrerade förflyttningsmomenten. Studien 

konkluderar att praktisk färdighetsträning behövs som komplement till lärande online, där 

studenter får feedback från läraren. Videos kan användas som ett stöd till färdighetsträningen. I 

en Australiensisk studie, där fysioterapistudenter var målgruppen, så varvades också teori och 

praktik (”blended learning approach”), för att förmedla kunskap om riskbedömningar och 

personförflyttningar. I studien använde online scenarios och filmer (21).  

 

Utveckling av undervisning inom området personförflyttningar.  

Baserat på min egen och den forskning jag har tagit del av förespråkar jag att studenterna får 

både teoretisk undervisning och färdighetsträning.  

 

Lärandemål - förflyttningskunskap 

Målet är att introducera begrepp, teorier och praktiska tillämpningar inom området person-
förflyttningar. Efter genomgångna kursmoment under utbildningen kommer studenter vid 
sjuksköterskeprogrammet kunna: 
 

 Identifiera faktorer i arbetsmiljön som bidrar till säkra personförflyttningar 
 Redogöra för vilken arbetsmiljölagstiftning som bidrar till god säkerhet för vårdpersonal  
 Redogöra för begreppet förflyttningskunskap 
 Förklara och förstå principer för riskbedömningar vid personförflyttningar 
 Värdera svårigheter och risker som kan uppstå vid personförflyttningar 
 Beskriva vilka insatser på individ, grupp och organisationsnivå, som bidrar till säkra 

personförflyttningar.  
 Använda adekvat arbetsutrustning för säkra personförflyttningar 
 Förklara varför policys för säkra personförflyttningar används 
 Reflektera över systemperspektivet, modeller såsom ”Människa-Teknik-

Organisation”(MTO) 
 Genomföra säkra personförflyttningar vid verksamhetsförlagd utbildning 

 
Lärandemål och scenario för området personförflyttningar kan introduceras vid ett fysiskt möte 

eller via online (zoom). Teoretiska moment som föreläsning förmedlas online, dessa kan 

studenten ta del av när det passar. Filmer ska finnas tillgängliga på lärplattformen (Lisam), som 

visar centrala förflyttningsmoment; vändningar i säng, högre upp i säng, hjälp i och ur säng/stol, 

förflyttning från säng till rullstol och åter, förflyttning från rullstol till toalett och åter. 

Färdighetsträning ska fokusera på de förflyttningsmoment som också finns som inspelade 

filmer. Studenterna får även tillgång till uppdaterade checklister och riktlinjer för säkra 

förflyttningar. För att studenterna ska kunna tillämpa sin kunskap i praktiken, vid sin 

verksamhetsförlagda utbildning, får de en reflektionsuppgift som de diskuterar med sin 

handledare. Vid ett senare basgruppstillfälle följs detta upp, diskuteras och utvärderas med 

andra studenter och lärare.  

 

Begreppet förflyttningsteknik behöver uppdateras i nuvarande studiehandledning och istället 

används begreppet förflyttningskunskap, även att målen i kursplanerna uppdateras. Begreppet 

förflyttningskunskap ska beakta både arbetsmiljön, att förflyttningen kan genomföras på ett 

säkert sätt för vårdpersonalen och att vårdtagarens funktionsförmåga och möjligheter till 

självständighet tillvaratas.  I detta arbete har framför allt arbetsmiljöperspektivet lyfts fram.  
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Avslutande reflektion                 

Jag ser flera möjligheter att utveckla undervisning om personförflyttningar vid Medicinska 

fakulteten vid Linköpings Universitet. Jag planerar att kontakta programansvarig vid 

sjuksköterskeprogrammet för att diskutera om det finns intresse av att samarbeta för att 

utveckla området. I dagsläget finns färdighetsträning, men utifrån vad jag har kunnat ta del av så 

är de teoretiska delarna är inte lika tydligt beskrivna i studiehandledningar. Jag har kontakt med 

ämnesansvarig vid avdelning Fysioterapi och vi kommer att erbjuda en workshop om 

personförflyttningar för lärare vid avdelning Fysioterapi som också undervisar inom detta 

område vid sjuksköterskeprogrammet. Jag har dialog med lektor vid avdelning Arbetsterapi som 

är interesserad av ett samarbete.  

 

Jag är också intresserad av att utveckla internationell samverkan för undervisning inom 

området personförflyttningar. På sikt vill jag ta fram och erbjuda en internationell online-kurs; 

”Risk Assessment and Interventions for Safe Patient Manual Handling”. Jag har inlett dialog med 

forskare i Australien angående detta.  
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