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Summary  

Personal assistants’ perceptions of knowledge in person transfer before and after 

person transfers education. 

Introduction: Person transfers are often experienced as heavy work by staff and 

continuous technique training are called for to keep up to date and counteract work-

related injuries. The aim was to describe personal assistants' self-rated knowledge and 

wishes of future education in person transfer after having completed an education based 

on the Durewall method. 

Method: A descriptive study with measurement before and after the education were 

performed. Personal assistants' who attended a one-day course in person transfer 

provided by Durewall Institute during February and March 2016 (n = 78) were included 

in the study. The participants responded to a pre-education survey with background 

questions and self-rating of knowledge in areas related to person transfer, and a post-

education survey using the self-rating questions after 1-2 weeks. Data were processed 

using non-parametric statistics. 

Results: All personal assistants' rated their knowledge higher after education in all areas 

that the education included. This means that transfer education is important for all staff. 
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Differences in knowledge before education, between personal assistants' with and 

without former transfer education were leveled out after education. 

Consequently, Staff without transfer education should be given priority to education. 

Keywords: Durewall method, education, occupational therapy, staff, transfer 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Personliga assistenters uppfattningar om kunskaper i förflyttningsteknik före och 

efter person-förflyttningsutbildning. 

Inledning: Personförflyttningar upplevs ofta som tunga av personal och kontinuerliga 

förflyttningsutbildningar efterlyses för att hålla sig uppdaterad i ämnet och motverka 

arbetsskador. Syftet var att beskriva personliga assistenters självskattade kunskaper och 

önskemål om kommande förflyttningsutbildning efter genomgången utbildning enligt 

Durewallmetoden.  

Metod: En deskriptiv studie med före- och eftermätning genomfördes. Personliga 

assistenter vilka gick en dags förflyttningsutbildning genomförd av Durewall Institutet 

under februari och mars månad 2016, (n=78) ingick i studien. Datainsamlingen bestod 

av enkät inför utbildningen med bakgrundsfrågor samt själv-skattning av kunskap inom 

områden om förflyttningar. Samma frågor avseende själv-skattning av kunskap inom 

områden om förflyttningar besvarades 1-2 veckor efter utbildning. Data analyserades 

med icke-parametrisk statistik. 

Resultat: Samtliga personliga assistenter skattade sina kunskaper högre efter 

utbildningen inom alla de områdena som denna innehöll. Detta innebär att 

förflyttningsutbildning är viktigt för all personal. Skillnader i kunskaper 
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föreutbildningen, mellan de som hade tidigare utbildning och de som inte hade det, 

utjämnades efter genomgången utbildning. Personal utan tidigare 

förflyttningsutbildning bör därför prioriteras vid utbildningsinsatser. 

 

Slutsats: Durewallmetodens förflyttningsutbildning ökar de upplevda kunskaperna i 

förflyttningsteknik.  

Nyckelord: arbetsterapi, Durewallmetoden, person-förflyttning, personal, utbildning 



 
 

Viktiga budskap vilka kommer att tryckas i markerade rutorna i 

artikeln  

Resultat: Det förelåg en signifikant ökning av kunskaperna från före- till eftermätning 

av själv-skattad kunskap inom alla områden om personförflyttningar för samtliga 

grupper. 

Bidragit till: Denna studie ger stöd för förflyttningsutbildningar, och att personliga 

assistenter bör erbjudas detta frekvent. Personal utan förflyttningsutbildning bör 

prioriteras. Kunskapsområdet personflyttning bör få mer utrymme i vårdutbildningen.  
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Inledning   

Personförflyttningar är en vanligt förkommande arbetsuppgift inom vård och omsorg 

(Hjalmarson, 2015) och för personliga assistenter. Kunskap i förflyttningsteknik är 

betydelsefullt för de som ska utföra sådant arbete för att främja god och säker vård samt 

förebygga arbetsskador (Hjälpmedelsinstitutet, 2011). Durewallmetoden är en etablerad 

metod för förflyttningsteknik sedan 1970-talet (Durewall Institutet, 2014), men få 

studier har studerat utfallet av att använda metoden, med vissa undantag till exempel 

Tamminen (2005). 

Syftet med aktuell studie var att beskriva personliga assistenters självskattade kunskaper 

och önskemål om kommande förflyttningsutbildning efter genomgången utbildning 

enligt Durewallmetoden.  

Litteraturgenomgång 

Personlig assistent 

Personliga assistenter etablerades i Sverige, 1994 då lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade[ LSS] (1993:387) samt lagen om assistansersättning [LASS] 

(1993:389) infördes (Socialstyrelsen, 2007).  
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Enligt Socialstyrelsen (2007) arbetar personliga assistenter med personer som har 

omfattande funktionshinder och därmed är beroende av assistans för sin dagliga 

livsföring. Ålder, familjesituation, arbete, fritidsintressen, boendesituation med mera 

varierar bland personer som erhåller assistans, vilket också innebär att arbetet som 

personlig assistent varierar. Arbetet är tungt, upplevs påfrestande, och sker i personens 

hem. Det är speciellt att arbeta i en privat bostad genom att hänsyn behöver tas till de 

som bor där. Arbetsmiljö kan till viss del ställas mot personens rätt till 

självbestämmande. Tekniska hjälpmedel finns tillgängliga i många fall, men miljön är 

inte alltid fullt ut anpassad för vård och omsorg såsom på ett särskilt boende eller ett 

sjukhus. Ensamarbete är mycket förekommande samt upplevs som ett av de 

genomgående största arbetsmiljöproblemen. Arbetsgivare för personliga assistenten är 

personen eller den som personen gett i uppdrag att vara arbetsgivare. Personliga 

assistenter har varierande utbildning och flertalet saknar vårdutbildning. 

(Socialstyrelsen, 2007).   

Personförflyttningar, arbetsskador och utbildning 

Personal som vårdar andra riskerar att råka ut för arbetsskador i rörelse- och 

stödjeorganen då arbetet är tungt samt att vridningar förekommer vid personförflyttning 

(Engkvist, 2006). Personförflyttningar orsakade närmare 6500 belastningsolyckor 

mellan år 2009 och 2013 (Arbetsmiljöverket, 2014). I föreskrift av Arbetsmiljöverket 
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(2012) står i 9 § att arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har kunskaper om hur 

hjälpmedel används, lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser samt får möjlighet att 

träna in dessa för att förebygga arbetsskador. Utbildningar i förflyttningskunskap är en 

del av detta ansvar.  

Enligt Hjälpmedelsinstitutet (2011) är förflyttningskunskap ett tvärvetenskapligt ämne 

och omfattar biomekaniska grunder, belastningsergonomi och fysiologiska 

rörelsemönster samt arbetsmiljö- och hjälpmedelskunskap. Förflyttningsteknik ska 

enligt Hjälpmedelsinstitutet (2011) innefatta bland annat teoretiska grunder, kunskaper 

om personen, hjälpmedelskunskap och förflyttningar utan/med hjälpmedel.  

Förflyttningsutbildning har visat sig minska arbetsrelaterade skador (Van Wyk et al., 

2010).  Enligt tidigare studier har förflyttningsutbildningar minskat antalet 

frånvarodagar (Black et al., 2011; Nelson et al., 2006). Enligt Schibye, et al. (2003)  

minskade den uppmätta belastningen i ländryggen vid personförflyttning enligt specifik 

teknik (Halvor Lunde teknik) jämfört med självvald förflyttningsteknik. 

Inga tidigare studier om personliga assistenter och förflyttningsteknik har identifierats, 

men i en tidigare studie uppgav personal arbetande i vården behov av att ha tillgång till 

hjälpmedel på arbetsplatsen samt att praktiskt få öva på personförflyttning för att öka 

kompetensen (Tillegård et al., 2009). Interventioner med passiva mottagare har visat sig 

mindre effektiv (Winkel & Westgaard, 2014), och därför bör utbildning i 
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förflyttningsteknik innehålla praktiska moment. Människan lär genom aktivitet och 

genom att använda aktivitet som ett lärande för att förstå den egna kroppen (Kielhofner, 

2012), kan interventionen förväntas bli mer effektiv. Enligt Johnsson (et al., 2006) ger 

förflyttningsutbildning en god utbildningsgrund för personalen, vilket leder till en större 

yrkesskicklighet och ökad förståelse för personens situation (Johnsson et al., 2006). 

Detta bidrar till att personen upplever en högre komfort och säkerhet vid förflyttning 

(Kjellberg et al., 2004; Tamminen-Peter, 2005).  

Generella principer för god arbetsteknik vid personförflyttning 

Förflyttningskunskap handlar om att göra personalen medveten om sin kropp 

(Tamminen- Peter & Wickström, 2014), så att rörelserna vid förflyttning kan ske 

automatiskt och utan att personalen aktivt behöver tänka på hur rörelsen ska ske, det vill 

säga genomföras i enlighet vad Kielhofner (2012) kallar ”the lived body”. Det innebär 

att rörelserna internaliseras i kroppens naturliga rörelse mönster. Ergonomiska principer 

som att använda större understödsyta genom att stå med fötterna axelbrett och i 

gångstående, för att även utnyttja benens muskelkraft vid aktiv tyngdöverföring samt att 

undvika vridningar bör tillämpas. Det främjar rörlighet och kroppskännedom samt 

förhindrar belastningsskador (Hjalmarson, 2015; Tamminen-Peter och Wickström, 

2014; Kindblom-Rising et al., 2011).  En annan princip är att minska friktionen, vilket 

kan göras med glidtyger. Dessa kan användas så att personen kan glida och lyft därmed 
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undviks. Ökad friktion kan skapas med anti-halkmaterial under fötterna så att personen 

kan få grepp med fötterna för att använda sina ben vid förflyttning högre upp i sängen. 

Dessutom bör personalen lära sig att arbeta nära sin kropp samt anpassa arbetshöjder 

(Hjalmarson, 2015; Tamminen- Peter & Wickström, 2014). Personen som assisteras ska 

få möjligheten att vara aktiv vid förflyttning (Tamminen- Peter & Wickström, 2014) 

och därigenom främjas dennes hälsa när aktivering sker så att hen kan röra sig själv 

(Kindblom-Rising et al., 2011; Kielhofner, 2012). 

Durewallmetoden 

Durewall, är en förflyttningsteknik som är spridd i Sverige och övriga Norden 

(Durewall Institutet, 2014). Metoden är utvecklad av Kurt Durewall och bygger på 

jiujitsu som är en japansk självförsvarsmetod.  

Metoden bygger på tio principer: först Minsta möjliga kraft (att använda så lite kraft 

som möjligt), och Balans (att göra balanserade rörelser för att använda minsta möjliga 

muskelspänning). Ytterligare några av dessa principer är Avståndsanpassning (att 

anpassa avståndet till personen) och Friktionsförändringar (görs genom att öka eller 

minska motståndet). Dessutom Rörelseenergi (utnyttja en igångsatt rörelse hos personen 

och personalen) och Naturligt rörelseområde (att personalen och personen rör sina leder 

utan att översträcka dem). Därefter Andningsteknik (en utandning görs vid rörelse eller 

vila och ger effekt på kraftanvändandet). En annan princip är Skydd (skyddar personen, 



Maria Segerström Examensarbete, 15 hp, magisteruppsats Arbetsterapi 

6 
 

sig själv samt annan arbetskamrat), samt Bestämdhet (genom att vara koncentrerad på 

vad och hur förflyttningen ska genomföras) är ytterligare två av de tio principerna. 

Slutligen betonas den Hänsyn (man måste ta i situationen så som vilka lagar som gäller 

och etik). 

Målet är också att göra personalen medveten om den egna kroppen, som hur de placerar 

sig, i vilka riktningar de arbetar samt att de använder sina händer mjukt och behagligt 

för personen. Grundläggande är att personalen lär sig att bedöma felaktiga 

arbetsställningar och vara lyhörd för när deras kropp skickar varningssignaler (Durewall 

Institutet, 2014). För att öka delaktigheten hos personen används tidigare invanda 

rörelsemönster (Durewall Institutet, 2014) vilka motsvarar vanor för personen 

(Kielhofner, 2012). Metoden betonar ett respektfullt förhållningssätt till personen, 

hänsyn till personens upplevelser vid förflyttningar samt lägger stor vikt vid bemötande, 

det vill säga hur personalens tal, tonläge och kroppsspråk kan uppfattas av andra och 

påverkar beteendet (Durewall Institutet, 2014). 

Studiens relevans 

Tidigare studier visar att Durewallmetoden kan reducera den fysiska belastningen på 

vårdpersonalen med upp till 50%. Studien visar också att personen upplever att 

förflyttning enligt Durewallmetoden sker behagligt och säkert (Tamminen- Peter & 

Wickström, 2014). Enligt Dawson et al. (2007) finns dock motstridiga bevis, det vill 
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säga både positiva så som att kunskaper ökar och belastningar minskar, och negativa 

effekter som att kunskaper inte ökar och belastningen inte minskat av att träna på 

manuella förflyttningar. 

Därmed behövs ytterligare vetenskaplig kunskap kring förflyttningsutbildning som 

ergonomisk intervention. Det finns dessutom begränsad kunskap om hur personliga 

assistenter upplever förflyttningsutbildning enligt Durewallmetoden. 

Personliga assistenter har skiftande förutsättningar i sitt arbete så som miljöer, personer 

och aktiviteter samt olika utbildningsgrund (Socialstyrelsen, 2007). Därför behöver vi 

också veta om det finns någon skillnad i upplevelse av kunskaperna mellan de som har 

vårdutbildning respektive de som saknar detta samt de som har tidigare utbildning i 

förflyttningsteknik och de som saknar detta. 

Syftet var att beskriva personliga assistenters självskattade kunskaper och önskemål om 

kommande förflyttningsutbildning efter genomgången utbildning enligt 

Durewallmetoden.  

Frågeställningar 

-Hur vill personliga assistenter att förflyttningsutbildning ska erbjudas dem i framtiden? 
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-Vilka kunskapsområden påverkas av deltagande i förflyttningsutbildning? 

-Finns det någon skillnad avseende kunskaper mellan grupperna som har vårdutbildning 

och de som saknar vårdutbildning? 

-Finns det någon skillnad  avseende kunskaper mellan grupperna som har tidigare 

förflyttningsutbildning och de som saknar förflyttningsutbildning? 

-Skiljer sig kunskaperna åt beroende på antal år i yrket? 

Metod  

En deskriptiv studie med mätning före och efter en intervention genomfördes 

(Kristensson, 2014). Interventionen bestod av endags förflyttningsutbildning enligt 

Durewallmetoden (Durewall Institutet, 2014). Utbildningen innebar en tredjedel 

teoretisk utbildning utifrån standardiserat kursmaterial samt två tredjedelar praktiska 

förflyttningsövningar.  Utbildningarna utfördes av tre olika instruktörer anställda på 

Durewall Institutet och utfördes på olika platser i Sverige.  

Undersökningsgruppen valdes genom ett lämplighetsurval (Kristensson, 2014). 

Personliga assistenter vilka inkluderades gick en dags förflyttningsutbildning 

genomförd av Durewall Institutet under februari och mars månad 2016. Det var 119 

personliga assistenter som tillfrågades, varav 117 initialt valde att delta. Enkät före och 
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efter utbildning besvarades slutligen av 78 respondenter. Internt bortfall var 39 

respondenter. Det var 17 respondenter som hade vårdutbildning samt 

förflyttningsutbildning sedan tidigare, 18 respondenter hade enbart 

förflyttningsutbildning, 12 respondenter hade enbart vårdutbildning, 27 respondenter 

saknade förflyttningsutbildning och vårdutbildning. 

Datainsamlingen bestod av före- och eftermätning med enkät. Före-enkäten bestod av 

bakgrundsfrågor om bland annat vårdutbildning, tidigare förflyttningsutbildning 

(tidpunkt respektive längd/omfattning) samt deltagarnas kön, samt 13 frågor om  

förflyttningar som innebar självskattning (Durewall Institutet, 2014; Hjalmarson, 2015; 

Tamminen- Peter & Wickström, 2014). Dessa 13 frågorna om förflyttningar, hade 

bundna svarsalternativ på en sex-gradig skala. Efter-enkäten bestod av samma 13 frågor 

om förflyttningar samt om respondenterna ansåg att det fanns behov av kontinuerliga 

förflyttningsutbildningar och i så fall hur ofta. En pilotstudie med tre respondenter 

genomfördes, vilket medförde att några frågor om förflyttningar justerades avseende 

framförallt förklaring av begreppen så som vad friktionsförändring innebar och 

förtydligande kring uttrycket att använda sina ben. Språket anpassades i frågorna till 

enklare ord för att minimera bortfall (Eljertsson, 2014). Enkäten hade övervägande fasta 

strukturerade frågor med bundna svarsalternativ. 
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Inför datainsamlingen fick respondenterna information i enlighet med de 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011). Instruktören vid 

utbildningstillfället dokumenterade samma grupp och deltagarnummer för respektive 

respondent på båda enkäterna. Deltagarna uppgav även telefonnummer på en lista för 

eventuell påminnelse via sms. Respondenterna fyllde i och lämnade före-enkät till 

kursledaren vid utbildningstillfälles början, innan interventionen påbörjades. Efter-

enkäten samt svarskuvert erhölls efter utbildningen och respondenterna tog med sig 

dessa hem och uppmanades att besvara och skicka in dessa tidigast 1-2 veckor efter 

utbildningen. Via sms skickades det ut två påminnelser, där det också påtalades att 

respondenterna kunde erhålla ny enkät samt svarskuvert. Telefonlistan makulerades 

efter påminnelserna.  

Enkätsvaren från de 78 respondenter analyserades med icke-parametrisk statistik 

(Wahlgren, 2012) i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) (version 21). För 

att beräkna eventuell förändring mellan före- och eftermätning användes Wilcoxon 

signed-rang test. Gruppjämförelser gjordes baserat på Mann-Whitney för att se om det 

var någon skillnad mellan de som hade vårdutbildning respektive inte hade 

vårdutbildning, samt de som hade förflyttningsutbildning respektive inte hade 

förflyttningsutbildning. Gruppjämförelser gjordes baserat på Kruskall-Wallis för att se 

om det var någon skillnad kunskapsmässigt beroende på antal år respondenterna hade 

arbetet i yrket. 
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En etisk egengranskning av examensarbetet enligt Hälsohögskolans blankett ansågs 

tillräcklig för studiens syfte och genomfördes. Respondenterna informerades om 

forskningsetiska regler, syftet med studien, och deras uppgift i projektet. Vidare fick de 

information om att två enkäter distribuerades, men att det var frivilligt att delta samt 

möjligt att avbryta sin medverkan utan några som helst följder för respondenterna. De 

upplystes också om att den insamlade data skulle användas för ett examensarbete på 

avancerad nivå samt en eventuell vetenskaplig artikel baserad på examensarbetet.  

Före-enkäterna samlades in av instruktören och skickades direkt till författaren. De allra 

flesta av efter-enkäterna skickades till författarens handledare på Hälsohögskolan men 

ett fåtal skickades direkt till författaren. Materialet förvarades utan insyn av obehöriga 

(Vetenskapsrådet, 2011). Denna studie hade inget bidrag från någon finansiär.  

Författaren till examensarbetet tillika initiativtagaren till studien är anställd i företaget 

Durewall Institutet, och var en av de tre utbildarna i studien och utbildade en tredjedel 

av respondenterna beroende på vart utbildningen skulle hållas i Sverige. Det förekom en 

risk för bias då författaren utbildade samt samlade in data (Billhult & Gunnarsson, 

2012a). Av den anledningen var det viktigt att författaren inte hade någon vetskap om 

vilka som slutligen besvarade enkäterna. Dessutom har respondenterna ingen annan 

relation eller beroendeställning till författaren. 
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Resultat  

De flesta av respondenterna var kvinnor, vilket framgår av Tabell 1.  Majoriteten hade 

inte vårdutbildning, och de flesta hade inte heller förflyttningsutbildning. Längden på 

tidigare förflyttningsutbildningar varierade, vanligast förkommande var 

endagsutbildningar. Respondenterna upplevde generellt behov av regelbundna 

förflyttningsutbildningar åtminstone vartannat år, flertalet 1 ggr/år. 
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Tabell 1. Bakgrundsinformation om respondenterna innan intervention samt deras 

upplevda behov av regelbundna förflyttningsutbildningar efter interventionen.  

 

 

Antal (%) 

 

Kön 

– Män 

– Kvinnor 

 

17 (26) 

55 (74) 

Vårdutbildning  

– Har 

– Saknar 

 

28 (37) 

      48 (63) 

Förflyttningsutbildning  

– Har 

– Saknar 

 

35 (45) 

43 (55) 

Antal år sedan senaste förflyttningsutbildningen (n= 35). 

– 1-2 

– 3-4 

– 5-10 

– > 10år 

 

11 

  9 

  9 

  6 

Längd på tidigare förflyttningsutbildningen (n= 22). 

– 1 halvdag eller > 

– 1 heldag 

– > 1dag  

 

  7 

13 

  2 

Antal år i yrket. 

– 0-4  

– 5-9 

– 10-14 

– > 14 år 

 

24 

18 

17 

19 

Finns behov av förflyttningsutbildning regelbundet?   

– ja 

– nej 

– vet inte 

 

61 

  1 

16 

Hur ofta bör regelbundna förflyttningsutbildningar 

genomföras? (n= 60) 

– 2 gånger årligen 

– 1gång per år 

– vart annat år 

– vart 3:e år 

– vid behov 

 

 

11 

27 

17 

  4 

  1 

 

Anmärkning: n= 78 om inget annan redovisas. 
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De självskattade kunskaperna ökade signifikant inom samtliga frågor om förflyttningar, 

från före-mätning till uppföljning efter utbildningen. Frågor om förflyttningar där 

skattningarna ökade mest från före- till eftermätning, var Teoretiska kunskaper, Göra 

friktionsförändringar och Undvika vridningar. Detta framgår av tabell 2.  

Tabell 2. En jämförelse av samtliga frågor om förflyttningar besvarade före och efter 

intervention för samtliga respondenter (n= 78). 

 Före 

Median (q1-q3) 

 

Efter 

Median (q1-q3) 

 

 

Z-värde 

Teoretiska kunskaper 4 (3-4) 5 (4-5) – 6,65* 

Praktiska kunskaper 4 (3-5) 5 (5-6) – 6,05* 

Bemötande 5 (4-5) 5 (5-6) – 4,62* 

Aktivera personen 4 (3-5) 5 (4-5) – 4,59* 

Använda så lite kraft som möjligt 4 (3-4) 5 (4-5) – 5,95* 

Göra friktionsförändringar     4 (2-4,25) 5 (4-6) – 6,66* 

Kunna variera tekniker 4 (3-4) 5 (4-5) – 6,47* 

Undvika vridningar 3 (2-4) 5 (4-6) – 6,64* 

Förstå personens situation 4 (3-5) 5 (5-6) – 5,65* 

Använda sina bens muskelkraft 4 (3-5) 5 (5-6) – 6,33* 

Använda sin kropp i balans 4 (3-5) 5 (4-6) – 5,33* 

Använda personens invanda rörelsemönster 4 (3-5) 5 (4-5) – 5,84* 

Informera personen 5 (3-6) 5 (5-6) – 5,34* 

 

*p-värde < 0,05 
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I tabell 3 redovisas jämförelser vid före- och eftermätning av grupperna med eller utan 

vårdutbildning gällande samtliga frågor om förflyttningar. Det identifierades 

signifikanta skillnader vid gruppjämförelser så att respondenter med vårdutbildning 

skattade sina kunskaper högre, än de som saknade motsvarande utbildning, gällande 

före intervention Praktiska kunskaper, före intervention att Undvika vridningar samt 

efter intervention Teoretiska kunskaper . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Gruppjämförelse på samtliga frågor om förflyttningar för respondenter med 

respektive utan vårdbildning (n= 78). 
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 Har vårdutbildning 

Median (q1-q3) 

Saknar vårdutbildning 

Median (q1-q3) 

 

 

Z- värde 

Teoretiska kunskaper 

– före 

– efter 

 

4 (4-5) 

5 (5-6) 

 

4 (3-4) 

5 (4-5) 

 

-2,62 

-2,42* 

Praktiska kunskaper 

– före 

– efter 

 

4 (4-5) 

5 (5-6) 

 

  4 (2,5-4) 

 5 (5-5,5) 

 

-2,29* 

-, 54 

Bemötande 

– före 

– efter 

 

5 (4-6) 

5 (5-6) 

 

5 (4-5) 

5 (5-6) 

 

-1,44 

-, 63 

Aktivera personen 

– före 

– efter 

 

4 (3-5) 

5 (4-5) 

 

4 (3-5) 

5 (4-5) 

 

-1,18 

-, 48 

Använda så lite kraft som 

möjligt 

– före 

– efter 

 

 

  4 (3-4,5) 

  5 (4,5-6) 

 

 

3 (2-4) 

5 (4-5) 

 

 

- 2,17 

 -, 98 

Göra friktionsförändringar 

– före 

– efter 

 

  4 (3-4,5) 

5 (5-6) 

 

               3 (2-4,5) 

5 (4-6) 

 

   -1,55 

-1,56 

Kunna variera tekniker 

– före 

– efter 

 

            4 (3-4,5) 

   5 (5-5,5) 

 

4 (2-4) 

5 (4-5) 

 

-, 89 

-1,07 

Undvika vridningar 

– före 

– efter 

 

4 (3-5) 

5 (4-6) 

 

3 (2-4) 

5 (4-6) 

 

-2,42* 

-, 23 

Förstå personen situation 

– före 

– efter 

 

4 (3-5) 

5 (5-6) 

 

 4 (3-5) 

 5 (5-6) 

 

-, 34 

-, 72 

Använda sina bens muskelkraft 

– före 

– efter 

 

            4 (3-5) 

  5 (5-5,5) 

 

               4 (2-5) 

   5 (4,5-6) 

 

   -1,83 

-, 06 

Använda sin kropp i balans 

– före 

– efter 

 

            4 (3-5) 

5 (5-6) 

 

4 (2-5) 

   5 (4-5,5) 

 

- 1,54 

 -, 64 

Använda personen invanda 

rörelsemönster 

– före 

– efter 

 

 

4 (3-5) 

5 (4-6) 

 

 

4 (3-5) 

5 (4-5) 

 

 

-, 67 

-, 82 

Informera personen 

– före 

– efter 

 

   5 (3,5-6) 

6 (5-6) 

 

5 (3-5) 

5 (5-6) 

 

-, 84 

-, 54 

*p-värde < 0,05 
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I tabell 4 redovisas jämförelser vid före- och eftermätning av grupperna med respektive 

utan tidigare förflyttningsutbildning gällande samtliga frågor om förflyttningar. Det 

förelåg signifikanta skillnader vid dessa gruppjämförelser så som att respondenterna 

med tidigare förflyttningsutbildning skattade sina kunskaper högre inom samtliga frågor 

om förflyttningar före interventionen, än deltagare som saknade motsvarande 

utbildning. Det förelåg signifikanta skillnader efter interventionen gällande Teoretiska 

kunskaper, Kunna variera tekniker, Förstå personen situation samt Använda sina bens 

muskelkraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Gruppjämförelse på samtliga frågor om förflyttningar för respondenter med 

respektive utan förflyttningsutbildning (n= 78).  
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 Har tidigare 

förflyttningsutbildning 

Median (q1-q3) 

Saknar 

förflyttningsutbildning 

Median (q1-q3) 

 

 

Z- värde 

 

Teoretiska kunskaper 

– före 

– efter 

 

4 (4-5) 

5 (5-6) 

 

4 (3-4) 

5 (4-5) 

 

-4,06* 

-2,61* 

Praktiska kunskaper 

– före 

– efter 

 

4 (4-5) 

5 (5-5) 

 

4 (2-4) 

5 (5-6) 

 

-3,25* 

-, 078 

Bemötande 

– före 

– efter 

 

5 (4-6) 

5 (5-6) 

 

5 (3-5) 

5 (5-6) 

 

-2,80* 

-1,47 

Aktivera personen 

– före 

– efter 

 

     5 (4-5,25) 

5 (4-6) 

 

3 (2-5) 

5 (4-5) 

 

-3,13* 

-1,04 

Använda så lite kraft som 

möjligt 

– före 

– efter 

 

 

4 (3-4) 

5 (5-6) 

 

 

3 (2-4) 

5 (4-5) 

 

 

- 2,80* 

-1,56 

Göra friktionsförändringar 

– före 

– efter 

 

               4 (3-5) 

5 (5-6) 

 

               3 (2-4) 

5 (4-6) 

 

   - 4,40* 

-1,49 

Kunna variera tekniker 

– före 

– efter 

 

4 (3-5) 

5 (5-6) 

 

3 (2-4) 

5 (4-5) 

 

-2,99* 

-2,44* 

Undvika vridningar 

– före 

– efter 

 

4 (3-5) 

5 (4-6) 

 

3 (2-4) 

5 (4-6) 

 

-3,29* 

-1,34 

Förstå personen situation 

– före 

– efter 

 

5 (4-5) 

6 (5-6) 

 

4 (3-5) 

5 (4-6) 

 

-2,44* 

-2,16* 

Använda sina bens 

muskelkraft 

– före 

– efter 

 

 

5 (4-5) 

5 (5-6) 

 

 

3 (2-4) 

5 (4-5) 

 

 

-4,06* 

-2,18* 

Använda sin kropp i balans 

– före 

– efter 

 

4 (4-5) 

5 (5-6) 

 

3 (2-4) 

5 (4-5) 

 

-3,48* 

   -1,69 

Använda personen invanda 

rörelsemönster 

– före 

– efter 

 

 

4 (3-5) 

5 (5-6) 

 

 

4 (3-4) 

5 (4-5) 

 

 

-2,15* 

   -1,86 

Informera personen 

– före 

– efter 

 

5 (4-6) 

5 (5-6) 

 

4 (3-5) 

5 (5-6) 

 

-1,97* 

-, 18 

* p-värde < 0,05 
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Jämförelse baserad på antal år i vårdyrket, visade få signifikanta skillnader i självskattad 

kunskap. Det förelåg signifikanta skillnader, baserat på yrkeserfarenhet, före 

intervention avseende  att Kunna variera förflyttningstekniker (Z-värde -0,03; p-värde < 

0,05) samt efter intervention vad gäller att Kunna göra friktionsförändringar (Z-värde -

0,02p-värde < 0,05). Skillnaden bestod i att de med längre erfarenhet av vårdarbete 

skattade sin kunskap högre än övriga. 

Diskussion och implikationer 

Det framkom att personliga assistenter önskar att förflyttningsutbildning sker 

regelbundet och att det åtminstone vart annat år finns möjlighet att gå 

förflyttningsutbildning.  

Det visade sig att mer är hälften av respondenterna inte hade vårdutbildning och 

majoriteten inte hade förflyttningsutbildning. Det var en stor andel respondenter utan 

varken förflyttningsutbildning eller vårdutbildning. Studiens resultat stämmer väl med 

faktumet att det är låga formella krav på utbildning för arbete inom personlig assistans 

(Socialstyrelsen 2007).  Om personliga assistenterna får utbildningen kan det leda till att 

de inte skadar sig i samma utsträckning, eftersom personal som vårdar andra riskerar att 

råka ut för arbetsskador i rörelse- och stödjeorganen vid personförflyttning (Engkvist, 

2006).  Det har också visat sig att personförflyttningar orsakar arbetsolyckor 

(Arbetsmiljöverket, 2014). Dessutom kan en bättre utbildningsgrund leda till större 
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skicklighet och ökad tillförsikt (Johnsson et al., 2006). Ökad yrkesskicklighet är även 

till nytta för personen vid förflyttning, som förhoppningsvis kommer att uppleva en 

ökad komfort och säkerhet när en skonsam förflyttningsteknik används (Kjellberg et al., 

2004; Tamminen-Peter, 2005).  

Ett annat resultat var att majoriteten av respondenterna uppgav att de behövde 

förflyttningsutbildningar regelbundet, likt tidigare studier (Tillegård et al., 2009). 

Det kunde konstateras att den självskattade kunskapen i förflyttningsteknik ökade 

signifikant för samtliga respondenter efter intervention inom samtliga frågor om 

förflyttningar. Om respondenterna tillämpar sina kunskaper, skulle det kunna innebära 

att de har bättre kunskaper och använder sin kropp mer optimalt med en teknik som 

minskar belastningen på det muskuloskelettala systemet där rörelseomfång, styrka och 

uthållighet ingår (Kielhofner, 2009). Därmed kan denna utbildningsinsats anses 

motverka belastningsskador. 

En fråga om förflyttningar där kunskapen ökade signifikant för samtliga respondenter 

var att kunna göra friktionsförändringar. Färre lyft kan göras genom att använda 

glidtyger under personen som assisteras, vilket kan minska belastningen på personalens 

kropp (Hjalmarson, 2015; Tamminen- Peter & Wickström, 2014). 
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Både de praktiska samt teoretiska kunskaperna ökade signifikant för samtliga 

respondenter. Enbart teoretisk intervention har mindre effekt (Winkel & Westgaard, 

2014), och enligt Sveriges Arbetsterapeuter (2016) lär och utvecklas individer genom 

aktivitet, vilket kan omsättas till betydelsen av att praktiskt öva på förflyttningar. Det 

positiva utfallet av interventionen skulle kunna kopplas till de praktiska övningarna. 

Människan lär genom aktivitet och genom att använda aktivitet som ett lärande för att 

förstå den egna kroppen och interventionen blir mer effektiv (Kielhofner, 2012). Detta 

kan samtidigt innebära att respondenterna kan ha fått en bättre kroppskännedom och 

därmed rörlighet, vilket betonats av Kindblom-Rising (et al., 2011).  

Frågan om förflyttningar där den självskattade kunskapen ökade mest var kring att 

undvika vridningar för samtliga respondenter. Frågan skattades övervägande lågt 

initialt, men skattningarna var vid eftermätning i nivå med de på övriga frågor. De låga 

skattningarna initialt skulle kunna bero på att respondenterna inte hade så bra 

förkunskaper gällande att undvika vridningar jämfört med övriga frågeområden om 

förflyttning. Genom att ha kunskaper om att undvika vridningar skulle belastningen på 

respondenternas kropp kunna minska på det muskulo-skeletala system där 

rörelseomfång, styrka och uthållighet ingår (Kielhofner, 2009). 

Detta är betydelsefullt att ha kunskap kring detta då personal i vården riskerar att råka ut 

för arbetsskador i rörelse- och stödjeorganen (Engkvist, 2006) samt att antalet 
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belastningsskador minskar om vridningar undviks (Hjalmarson, 2015; Tamminen- Peter 

& Wickström, 2014).  Det kan även innebära att respondenterna försöker att undvika 

dessa vridningar och på så sätt minimera antalet belastningsskador (Hjalmarson, 2015; 

Tamminen- Peter & Wickström, 2014).  När respondenterna lärde sig att undvika 

vridningar skulle det kunna, likt andra studier, leda till att minska antalet sjukdagar 

(Black et al., 2011; Nelson et al., 2006). 

Personförflyttningar är en vanligt förkommande arbetsuppgift inom vården 

(Hjalmarson, 2015).  Då personliga assistenters kunskaper i personförflyttning ökat 

skulle det kunna innebära att skaderisken och belastningsolyckor minskar. 

Generellt var skattningarna för samtliga respondenter höga före intervention inom 

nästan samtliga frågor om förflyttning.  Det kunde vara så att de hade goda kunskaper 

initialt. Det skulle även kunna vara så att de överskattade sina kunskaper före 

utbildning, för att efteråt inse att kunskaperna initialt var för högt skattade, och därmed 

gjorde en mer realistisk skattning efteråt. 

Det fanns mindre signifikanta skillnader i grupperna med vårdutbildning respektive utan 

där det var signifikanta skillnader på två frågor som gällde Praktiska kunskaper och att 

Undvika vridningar före intervention samt Teoretiska kunskaper efter intervention. 



Maria Segerström Examensarbete, 15 hp, magisteruppsats Arbetsterapi 

23 
 

Det fanns signifikanta skillnader vid jämförelserna mellan grupperna, med 

förflyttningsutbildning respektive utan, på samtliga frågor om förflyttningar före 

utbildning samt efter på Teoretiska kunskaper, Kunna variera tekniker, Förstå personen 

situation samt använda sina bens muskelkraft. 

Vid gruppjämförelserna mellan respondenter med förflyttningsutbildning respektive 

utan, visade det sig att det sig att de signifikanta skillnaderna mellan grupperna var fler 

före än efter intervention.  Detta kan tolkas som att kunskaperna ökat mer i den gruppen 

som saknade utbildning initialt och att skillnaderna därmed utjämnats.  

Baserat på antal år som respondenterna arbetat i yrket, förelåg signifikanta skillnader 

gällande frågorna om förflyttningar före intervention, Kunna variera 

förflyttningstekniker samt efter intervention, Kunna använda sig av 

friktionsförändringar. Det var de med längre erfarenhet som skattade sin kunskap 

högre. Detta kunde bero på att de varit med om fler olika situationer och lärt sig att 

anpassa och variera sina förflyttningstekniker.  

Det är positivt att de självskattade kunskaperna ökade trots att interventionen bara var 

en dag. Det tyder på att även korta insatser kan göra skillnad. Även tidigare forskning 

påvisar att detta. Resultatet efter endags förflyttningsutbildning var att respondenterna 

minskade antalet lyft, vilket innebar färre skador på personalen och antalet sjukdagar 

minskade (Timothy et al., 2011).  
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I denna studie fick respondenterna kunskaper om en specifik förflyttningsmetod. I 

tidigare studier har en rekommenderad förflyttningsteknik minskat belastningen på 

personalens kroppar och påverkat deras hälsa positivt (Schibye, et al., 2003; Tamminen-

Peter, 2005). Den fysiska belastningen på personalen påverkades av hur 

personförflyttning genomfördes (Tamminen- Peter & Wickström, 2014).  Detta går 

dock inte att bekräfta genom aktuell studie, då den enbart fångat respondenternas 

upplevelser genom själv-skattning av kunskap och det är oklart hur kunskaperna visat 

sig om de även mättes objektivt.   

När kunskaperna i förflyttningsteknik ökat som i denna studie kan personliga assistenter 

variera sina förflyttningstekniker, och anpassa dem utifrån person och miljö. Det kan  i 

sin tur  påverka aktivitetsutförandet, det vill säga förflyttningen, positivt i enlighet med 

Person-Environment- Occupation model [PEO] (Law et al., 1996) och därmed får 

personen ökad delaktighet (Law et al., 1996; Kielhofner, 2012). Med ökade kunskaper 

skulle personliga assistenter innan en förflyttning görs kunna se över vilka tillgångar 

och hinder det finns i aktiviteten, miljön och hos personen och göra anpassningar inom 

några av dessa delar för att kunna främja personens aktivitetsutförande vid 

förflyttningen. Det kan även innebära att förflyttningen inte kan genomföras på grund 

av risker för både person och assistent. Då respondenterna genom 

förflyttningsutbildningen fått både teoretiska och praktiska kunskaper om de tio 



Maria Segerström Examensarbete, 15 hp, magisteruppsats Arbetsterapi 

25 
 

principerna enligt Durewallmetoden, borde de kunna, utifrån dessa tio principer, 

anpassas förflyttningstekniker (Durewall Institutet, 2014).  

I en studie av Johnsson et al. (2006) förflyttades samma person för att få fram den 

subjektiva uppfattningen från den förflyttade personen gällande komfort och säkerhet. 

Personalen som genomgått en förflyttningsutbildning genomförde förflyttningar med 

mer komfort och högre säkerhet. Hur förflyttningen genomfördes påverkar personens 

upplevelse vilket i sin tur påverkar vårdkvalité (Tamminen- Peter & Wickström, 2014).  

Detta skulle kunna innebära att trots att denna studie enbart visar respondenternas 

subjektiva uppfattning så skulle den person som de hjälper kunna märka en positiv 

skillnad och uppleva förflyttningarna som tryggare.  

Utifrån litteraturgenomgången skulle nyttan för samhället med utbildning vara att i 

framtiden försöka minska samhällets kostnader, då förflyttningsutbildning kan minska 

belastningen på personal arbetande i vården, (Van Wyk et al., 2010; Schibye, et al., 

2003; Tamminen-Peter, 2005) förebygga belastningssjukdomar (Arbetsmiljöverket, 

2007; Arbetsmiljöverket, 2014; Engkvist, 2006) samt minska eventuell sjukfrånvaro 

(Black et al., 2011; Nelson et al., 2006).   

Kliniska implikationer är att personliga assistenter önskar att förflyttningsutbildning 

sker regelbundet och att det åtminstone vart annat år finns möjlighet att gå 

förflyttningsutbildning. Dessutom att de personliga assistenter som inte har någon 
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förflyttningsutbildning sedan tidigare bör prioriteras då de hade sämre kunskaper än 

övriga från början och väl tillgodogjorde sig kunskaperna.  

Även i vårdutbildningar borde det ingå mer förflyttningsteknik då det var få signifikanta 

skillnaden mellan respondenter med vårdutbildning respektive utan. Dessutom ger en 

dags intervention effekt.  

Limitations 

En kvantitativ design valdes då författaren hade förförståelse vilket kunnat påverka 

resultatet i en kvalitativ studie (Kristensson, 2014). Mätningen bestod av före- och 

efterenkäter. Webbenkäter valdes bort då alla inte hade tillgång till internet samt av 

kostnadsskäl.  

Enkäten testades vid en pilotstudie för att öka validiteten (Gunnarsson och Billhult, 

2012). Vid pilotstudien anpassades påståendena efter målgruppen, vilket kan ha ökat 

studiens reliabilitet (Barmark & Djurfeldt, 2015). Trots att frågorna testats vid 

pilotstudien kvarstod en bakgrundsfråga innehållande två frågeställningar, När 

genomfördes tidigare förflyttningsutbildning och Längden på utbildningen. Frågan kan 

ha upplevts som svår att besvara och kan ge en förklaring till det interna bortfallet 

(Eljertsson, 2014). Frågorna om förflyttningar var strukturerade med ett jämt antal fasta 
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svarsalternativ, för att undvika ett slentrianmässigt kryssade i mittenalternativet 

(Ejlertsson, 2014).  

Svarsfrekvensen kunde sannolikt ökat om efter-enkäten lämnats in direkt efter 

interventionen (Billhult & Gunnarsson, 2012b). Men  konsekvensen hade kunnat vara 

att respondenterna inte hunnit prova sina kunskaper. Det framgår dock inte av efter-

enkäten om de har testat sina kunskaper efter interventionen. Respondenterna hade 

lättare kunnat minnas sina svar på före-enkäten om efter-enkäten har lämnats in direkt 

efter interventionen vilket kunnat påverka validiteten. Det fanns även risk att efter 

intervention insåg respondenterna sin verkliga kunskap i förhållande till andras, och 

därför skattar sig lägre.  Respondenterna hade inte tillgång till sin tidigare skattning och 

risken därför var ganska liten för att denna felkälla uppstod eftersom frågorna ända var 

relativt många. 

Helt avgörande för studien var sms-påminnelsen vilken gav 29 svar, annars hade 

bortfallet blivit för stort (Kristensson, 2014). Det gjordes ingen gruppjämförelse baserat 

på kön då männen var få och resultatet därmed kunde vara missvisande.  

Det faktum att författaren var en av utbildarna för en tredjedel av respondenterna, kunde 

innebära bias (Billhult & Gunnarsson, 2012a), men bedöms inte ha påverkat resultatet i 

nämnvärd omfattning  Deltagarna fyllde i enkäten utan att ange sitt namn, alla enkäter 

lades i en hög och det gjordes ingen notering om vem som besvarat enkäten. Således 
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hade författaren inte någon vetskap om vilka som slutligen besvarade enkäterna, och 

framförallt inte vilka som slutligen besvarade den andra enkäten och därmed 

inkluderades i studien. Dessutom hade respondenterna ingen annan relation eller 

beroendeställning till författaren. Men gruppen av instruktörer var stabil då de hade 

minst 5 år erfarenhet av att utbilda i förflyttningsteknik enligt Durewallmetoden. Det 

fanns inga uppenbara skillnader mellan instruktörerna eller deras sätt att genomföra 

kursen som förväntas påverka resultatet avsevärt. Instruktörerna träffades cirka 1gång/år 

för att kalibreras att ge likvärdiga utbildningar samt vara uppdaterade med nya riktlinjer.  

Styrkorna i studien var att både mäns och kvinnors uppfattningar om sina kunskaper 

framkom. Dessutom var antal år inom yrket någorlunda jämt fördelat mellan alla 

respondenterna, vilket innebar att det inte enbart var respondenter med få antal år i yrket 

som deltog. En annan styrka var att respondenternas egna uppfattningar om sina 

uppleva kunskaper framkom och att urvalet bestod av personliga assistenter vilka 

arbetar under mycket varierande förutsättningar (Socialstyrelsen 2007) vid 

förflyttningar av personer. Det betyder att deras åsikter och kunskaper om 

personförflyttning är viktiga.  

Förflyttningskunskaper är viktigt för alla målgrupper men framförallt  finns få studier 

av  personliga assistenter. Denna typ av yrkeskår finns inte i alla länder. Studiens 
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utbildningar genomfördes på olika platser i Sverige och respondenterna hade olika 

arbetsgivare, vilket gav bredd på studien. 

Svaghet som fanns i studien var att den inte genomfördes under en länge period och att 

ingen senare uppföljning gjordes.  Det hade varit intressant att studera hur kunskaperna 

förändras över tid, det vill säga om sex månader och om ett år. Respondenternas 

förkunskaper i förflyttningsteknik varierande flertalet saknade förflyttningsutbildning 

vilket kan ha påverkat resultatet i en mer positiv riktning.  

 Detta resultat i studien skulle kunna uppnås av annan forskare vid liknande tillfälle 

(Kristensson, 2014) då frågor om förflyttningar i enkäten kan användas utifrån annan 

litteratur i förflyttningsteknik (Hjalmarson, 2015; Tamminen- Peter & Wickström, 

2014). 

Durewallmetoden och förflyttningsutbildning behöver studeras vidare för att se hur 

kunskaperna förändras över tid, exempelvis efter sex månader och ett år. Studien skulle 

kunna kompletteras med en kvalitativ studie vilket kan resultera i mer detaljer om 

respondenternas upplevelser. Genom studier med kontrollgrupp skulle det kunna dras 

mer exakta slutsatser om Durewallmetodens effekt på kunskap och utförande. 

Slutsats   
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Enligt Dawson et al. (2007) fanns det motstridiga bevis om effekten av att träna på 

manuella förflyttningar. Denna studie visar att förflyttningsutbildning, med teoretiska 

och praktiska inslag kring manuella förflyttningar, ökar den subjektiva självskattade 

kunskapen i förflyttningskunskap avseende samtliga frågor om förflyttningar efter en 

dags förflyttningsutbildning. Personal utan förflyttningsutbildning bör prioriteras vid 

utbildningsinsatser. Då resultatet visade att skillnader i kunskaper utjämnats efter 

genomgången utbildning i förflyttningsteknik. 
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