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1. Sammanfattning  

 Bakgrund 

Under 2019 genomfördes en testperiod med motoriserade draglakan på Ätranhemmet i Falkenbergs 
kommun. Under testperioden framkom arbetsmiljövinster, tidsvinster och ökade möjligheter att 
arbeta enkelbemannat med de nya hjälpmedlen. Motoriserade draglakan som testades var TurnAid 
och WendyLett4way med handtag (nedan benämnt WL4W). TurnAid fungerade bra, men WL4W var 
svår att utvärdera eftersom lyfthöjden på Ätranhemmet var för låg för att få till fullgoda vändningar 
med hjälpmedlet.  
 
För att kunna besluta huruvida motoriserade draglakan skulle implementeras på samtliga särskilda 
boenden i kommunen behövdes ytterligare data. Bland annat för att veta om WL4W (som kostar en 
tiondel av vad TurnAid kostar) ger lika goda effekter på arbetsmiljön som TurnAid. 
 
Under våren 2020 genomfördes en ny testperiod på Bokens särskilda boende. Den nya testperioden 
innefattade ett annat utbildningsupplägg och fler brukare som testade hjälpmedlen. Sexton brukare 
testade WL4W och fem brukare testade TurnAid. 
 

 Resultat av testperioden på Bokens särskilda boende 

Frågeställning Resultat 

Skillnad mellan WL4W och TurnAid Båda hjälpmedlen verkar kunna bidra till förbättrad 
arbetsmiljö, men TurnAid gav bättre resultat än 
WL4W både gällande smärta och möjlighet att 
arbeta enkelbemannat. WL4W gick att göra fullgoda 
vändningar med på Boken, men upplevs av många i 
personalen som omständlig att använda. 

Påverkan på arbetsmiljö Betydligt färre rapporterade smärta/obehag då de 
utför vändningar i säng med motoriserade draglakan 
jämfört med manuell vändning. Merparten tycker 
att TurnAid underlättar deras dagliga arbete, men 
bara hälften så många tyckte detsamma om WL4W.  

Antal brukare som förväntas behöva 
TurnAid respektive WL4W vid ett 
breddinförande på resterande 8 boenden. 

WL4W: 81 brukare (21 procent) 
TurnAid: 32 brukare (8 procent) 

Beräknad tidsåtgång för utbildningar vid 
breddinförande på resterande 8 boenden 

220 timmar för rehabenheten.  
790 timmar för omsorgspersonal.  

Beräknad tidsåtgång för 
förskrivning/utprovning vid 
breddinförande på resterande 8 boenden 

305 timmar för rehabenheten. 

Påverkan på tidsåtgång vid omvårdnad Det gick inte att få fram någon tydlig tidsvinst av 
motoriserade draglakan på Boken, bland annat på 
grund av att ny tidtagning uteblev pga 
besöksförbudet i och med Coronapandemin. En 
tredjedel av personalen använder hjälpmedlen 
enkelbemannat.  
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Det är fortfarande oklart huruvida vi spar tid på att personalen kan arbeta enkelbemannat istället för 
dubbelbemannat. Vinster som kan förväntas vid införande på ytterligare boenden är främst 
förbättrad arbetsmiljö och ”attraktiv arbetsplats” snarare än ekonomiska vinster.  
 
Utifrån att utvärderingarna från Ätranhemmet och Boken båda påvisade minskad smärta hos 
omvårdnadspersonal är en hypotes är att de motoriserade draglakanen skulle kunna bidra till 
minskade sjukskrivningstal. Tre av enhetscheferna för särskilt boende egen regi har uppgett att de i 
genomsnitt sju gånger per år har vård- och omsorgspersonal som har sjukfrånvaro på cirka en vecka 
på grund av värk i axlar/rygg. Om dessa siffror är överförbara på övriga boenden i egen regi i 
kommunen innebär det en kostnad på 609 tkr/år för sjuklön och vikarie.  
 
Ytterligare en hypotes är att den förbättrade arbetsmiljön skulle kunna bidra till att fler klarar att 
arbeta heltid och att personalen ”stannar kvar” inom vård- och omsorgsyrket längre. I en 
undersökning som gjordes åt Kommunal av Novus 2015, om heltid och deltid bland medlemmar som 
arbetar äldreomsorg/hälso- och sjukvård samt funktionshinder, framkom att de som valt att arbeta 
deltid istället för heltid uppgav som skäl att arbetet fysiskt är för tungt och krävande (svarsfrekvens 
1024 personer).  
 

Ett breddinförande med utbildning av samtlig personal på resterande åtta särskilda boenden 
(inklusive privata) samt inköp av ytterligare motoriserade draglakan skulle kosta cirka 1,55M kronor, 
varav 1,25M kronor är investering i hjälpmedel. 300 tkr är personalkostnad för omsorgspersonal och 
rehabenheten. Vi väljer att presentera denna summa även om utbildningar vanligen utförs inom 
befintlig personalbudget.  
 
Risken om man fortsätter förskriva motoriserade draglakan ”ett i taget” istället för att utbilda hela 
boendet samtidigt är att otillräckligt antal av personalen får utbildning och vana av hjälpmedlen. Det 
ökar risken för felanvändning med patientskador till följd, samt att man inte får ut de goda effekterna 
på arbetsmiljön i samma utsträckning. Ett alternativ till breddinförande är att man vid behov gör 
specifika satsningar på utvalda boenden som har tyngre fysisk arbetsmiljö. En förutsättning är då att 
personalgruppen har en vilja att förändra sitt arbetssätt samt en driven enhetschef. 

2. Business casets huvuddrag 

Vändning i säng av en brukare som inte kan förflytta sig själv görs vanligen manuellt av 1-2 personal 
och glid-/draglakan. Motoriserade draglakan är hjälpmedel som underlättar vändning av brukare. 
Efter förfrågan från Ätranhemmet genomförde PIO (Planeringscenter för individuell omsorg) under 
våren 2019 en testperiod med motoriserade draglakan (TurnAid och WL4W) med syfte att minska 
dubbelbemanningar och förbättra personalens arbetsmiljö. Testperioden gav goda resultat gällande 
arbetsmiljö och frigjord tid för personalen. Se bilaga 1 för utvärderingen från Ätranhemmet. TurnAid 
fungerade väldigt bra, men WL4W var svår att utvärdera eftersom lyfthöjden på Ätranhemmet var 
för låg för att få till fullgoda vändningar med hjälpmedlet. För att kunna ta beslut gällande om 
motoriserade draglakan skulle köpas in och implementeras på resterande särskilda boenden 
(breddinförande) behövdes ytterligare data.   
 
Under våren 2020 genomfördes en ny testperiod på Bokens särskilda boende för att få fram följande 
data: 

 Arbetsmiljö- och tidsvinst med WL4W och TurnAid 

 Antal brukare som förväntas behöva TurnAid respektive WL4W vid ett breddinförande 

 Tidsåtgång för rehabpersonalen att tillhandahålla hjälpmedlen 
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 Tidsåtgång för utbildning av omsorgspersonal 
 
Kommunikationsinsatser utfördes hösten 2019. Utbildning av >90 personal (personal från Bokens 
särskilda boende, rehabenheten samt bemanningsenheten) utfördes vecka 5, 2020. Utprovningar av 
hjälpmedlen utfördes av arbetsterapeut och fysioterapeut från rehabenheten vecka 6 och 7. Sexton 
brukare testade WL4W och fem brukare testade TurnAid. Kontinuerlig uppföljning har utförts på 
plats av delprojektledare. Testperioden avslutades i juni 2020. 
 
Utvärderingen presenteras för socialförvaltningens ledning hösten 2020 för beslut gällande 
eventuellt breddinförande.  
 

3. Metod 

 Observationer utfördes av delprojektledare (sjukgymnast) hos brukare vid arbetsmoment 
som innefattar vändning i säng, före och efter utprovning av motoriserade draglakan. 

 Tidtagning av olika arbetsmoment såsom förskrivning, monteringar och uppföljningar. 
Tidtagning av logistik kring utbildning. Tidtagning av omvårdnadsmoment vid vändning i säng 
kunde inte fullföljas på grund av besöksförbud på boendet i och med Coronapandemin. 

 Muntliga avstämningar med superanvändare och rehabenheten under och efter 
testperioden. 

 Enkäter (se bilaga 2 och 3) till omsorgspersonal före och efter testperioden. Enkäten berörde 
bland annat i vilken utsträckning personalen har obehag/smärta under arbetsmoment vid 
omvårdnad i säng. Tid mellan enkäterna: 12 veckor. Svarsfrekvens på enkät före testperioden 
var 50 personer, efter testperioden 44 personer (varav 5 inte hade fyllt i enkät före 
testperioden). På en av de sex avdelningarna användes inte WL4W vilket har skapat bortfall 
av svar på vissa frågor i den uppföljande enkäten. 

 Dagböcker har använts på avdelningarna i vilken personalen fick skriva ner sina tankar och 
frågor under testperioden. Totalt har personalen skrivit i dagböckerna 30 gånger. 

 Gruppdiskussion med omsorgspersonal på APT i slutet av testperioden. 

 Intervju med superanvändare för uppföljning via telefon och mail. 
 

4. Utvärderade dimensioner 

 Brukarnytta 

Vid intervju med superanvändare framkommer att flera brukare är lugnare och tycker att det är 
skönare att vändas med TurnAid istället för manuellt. Vissa brukare gillade inte hjälpmedlet i början 
och hos vissa brukare skiljer det sig från gång till gång vad hen uttrycker. Vid observation hos en 
brukare märktes att personalen inte utförde vändningen helt korrekt (bland annat förbereda 
brukaren inför vändning och placera övre benet), vilket påverkar brukarens upplevelse av 
vändningen.  
Gällande WL4W så säger merparten av superanvändarna att de inte märker någon tydlig skillnad för 
hur brukarna upplever vändningen jämfört med manuell vändning.  
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 Organisationsnytta 

4.2.1. Ekonomi 

4.2.1.1 Kostnad för hjälpmedlen 
De motoriserade draglakanen förskrivs utifrån varje enskild brukares funktionsförmåga enligt 
rehabenhetens förskrivningskriterier. Varje brukare behöver dubbel uppsättning av glid- och 
draglakan. Både lakanen för TurnAid och WL4W kan rekonditioneras och återanvändas till nya 
brukare (om de inte blivit för slitna). TurnAid-systemet kan rekonditioneras och återanvändas. 
Systemet beräknas av leverantören ha en livstid på tio år. 
 
I Falkenbergs kommun har cirka 30 procent av brukarna på särskilt boende behov av 
dubbelbemanning vid omvårdnad i säng (143 av 466 boendeplatser i maj 2019), cirka 2-5 brukare per 
avdelning i snitt. På Ätranhemmet och Bokens särskilda boende har i snitt 21 procent av brukarna 
fått WL4W och 8 procent TurnAid förskrivet. Om vi utgår från att siffrorna är överförbara på 
resterande boenden så kommer ytterligare cirka 32 brukare behöva TurnAid och 81 brukare behöva 
WL4W vid ett breddinförande. Det visade sig dock på Boken att några av de brukare som 
rapporterats in som dubbelbemanning som fått WL4W förskrivet sedan inte hade behov av det, så 
eventuellt är det lite högt räknat. Se tabell nedan för kostnad vid införande på resterande åtta 
boenden respektive ett exempelboende (52 boendeplatser). För beräkningar, se bilaga 4. 
 

Kostnad för inköp av motoriserade draglakan, (tkr) 

 Resterande 8 särskilda boenden ”Gamla” Solhaga särskilda boende  

TurnAid 998 138 

WL4W 243 33 

Totalt 1 241 171 

 
 

4.2.1.2 Personalkostnader 

Utbildning 
Bokens vård- och omsorgspersonal (50 personer) utbildades under fem halvdagar, inklusive åtta 
superanvändare. Tidsåtgång för utbildning: 45 minuter för WL4W, 45 minuter för TurnAid. 2,5 
timmes extra utbildning för superanvändare. 
 
Vid ett breddinförande behöver i stort sett all vård- och omsorgspersonal på det särskilda boendet 
utbildas. Fortlöpande utbildning av vikarier och ny personal görs av superanvändare på avdelningen. 
Utbildning av Bokens personal utfördes av hjälpmedelsleverantörerna, men i exemplet nedan anges 
istället tidsåtgång om kommunens rehabenhet själva håller i utbildningen. Maximalt 12 personer kan 
utbildas per tillfälle om man nyttjar Solhagas utbildningslokal och tillgängliga vårdsängar där.  
 

Kostnad för utbildning (tkr)  
 Legitimerad 

rehabpersonal 
HMS*** Vård- och 

omsorgspersonal 
Kostnad 
totalt 

Utbildning av vård- och 
omsorgpersonal på 
resterande 8 Säbo* 

55 
(211 timmar) 
** 

3 
(12 timmar)**** 
 

178 
(792,5 timmar) 
 

236 

För beräkningar, se bilaga 4. 
* 440 personal, 41 utbildningspass usk, 8 utbildningspass superanvändare 
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** Utbildningar och iordningställande av lokal 
*** Kommunens hjälpmedelsservice.  
****Montering och demontering av lyftbågar och TurnAid i utbildningslokal 
 

Utprovning 

Kostnad för rehabenheten vid utprovning av motoriserade draglakan på resterande 8 boenden 
(tkr) 

 Legitimerad rehabpersonal HMS 

32 TurnAid + 81 WL4W  38  
(145 timmar) * 

37  
(160 timmar) ** 

För beräkningar, se bilaga 4.  
 * Inklusive bedömning, utprovning, uppföljning och dokumentation. Ofta utfördes ett flertal 
utprovningar per besök på boendet. Exklusive restid. 
** Tid för montering, demontering, rengöring, dokumentation och logistik på HMS. Exklusive restid, 
årlig service och logistik i samband med inköp.  
 

4.2.1.3 Sammanlagd kostnad för breddinförande 
Se tabeller nedan för sammanlagd kostnad vid införande på ett respektive samtliga resterande åtta 
boenden.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sammanlagd kostnad för införande på exempelvis ”gamla” 
Solhagas särskilda boende (tkr) 

Personalkostnad omsorgspersonal 25 

Personalkostnad rehabenheten 18 

Kostnad för inköp av WL4W + TurnAid 171 

Totalt 214 

Solhagas ”gamla” boende har 52 brukare. För beräkningar, se bilaga 4. 
 

4.2.1.4 Sjukskrivningstal 
På tre av våra särskilda boenden har enhetschefer uppgett att de bland vård- och omsorgspersonalen 
har sjukfrånvaro pga värk/smärta i snitt 1 arbetsvecka, 6-8 gånger/år per särskilt boende. Om denna 
prevalens är överförbar på de andra särskilda boendena i egen regi så innebär det en kostnad på 
cirka 609 tKr per år för kommunen för sjukersättning och vikariekostnad. Om prevalensen inte är 
överförbar utan endast representativ för dessa tre särskilda boenden, så uppgår kostnaden för 
sjukfrånvaron för de tre boendena totalt till cirka 317 tkr per år. För beräkning, se bilaga 4. 
Vid diskussion med en av enhetscheferna inom särskilt boende framkommer att korttidsfrånvaro 
bland vård- och omsorgspersonalen sker några gånger per år på grund av värk i axlar/rygg etc, vissa 

 Sammanlagd kostnad för breddinförande på resterande 8 
boenden (tkr) 
Personalkostnad rehabenheten 133 

Personalkostnad omsorgspersonal 178 

Kostnad för inköp av WL4W + TurnAid 1 241 

Totalt 1 552 
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av dessa blir så småningom långtidssjukskrivna medan andra ser sig om efter annat jobb eller slutar 
på grund av att det är för fysiskt tungt.  
 

4.2.2. Kompetensförsörjning 

Enkelbemanning och frigjord tid 
Hypotesen från tidigare business case (se bilaga 1) var att man kan spara mycket tid om man går från 
dubbel- till enkelbemanning vid omvårdnadsarbete i säng. I uppföljande enkäten från testperioden 
på Boken (svarsfrekvens 44 personer) framkom att merparten inte tycker att hjälpmedlen frigör tid. 
32 procent av personalen uppger att de aldrig använder TurnAid enkelbemannat, men endast 5 
procent uppger att det inte går att använda TurnAid enkelbemannat. Andelen som anser att det inte 
går att använda WL4W enkelbemannat var närmare 30 procent. 
 
Frågan gällande varför hjälpmedlen inte används enkelbemannat i större utsträckning ställdes under 
uppföljande intervjuerna med superanvändarna. Några uppger att man tycker det är ”bökigt” att 
arbeta enkelbemannat eftersom de får gå från sida till sida runt sängen och att det blir svårt då ingen 
kan hjälpa till att hålla det bortre benet eller magen vid omvårdnad. En superanvändare uppger dock 
att hen ofta arbetar själv med TurnAid och att det fungerar väldigt bra och blir fint flöde i arbetet. En 
superanvändare uppger att det går bra att vara enkelbemannad vid moment så som att ta bort 
lyftselen eller göra små lägesförändringar. En uppger att hen sällan använder hjälpmedlen 
enkelbemannat, men att det är bra att ha möjligheten när de inte kan vara två då en behöver vara 
ute i allmänna utrymmena för att exempelvis lugna brukare.  
 

 
 
Cirka 36 procent av personalen använder hjälpmedlen enkelbemannat ”oftast” eller ”ibland”. Över 
hälften av medarbetarna arbetar sällan eller aldrig enkelbemannat med hjälpmedlen.  
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I diagrammet ovan presenteras i vilken utsträckning personalen anser att det går att arbeta 
enkelbemannat med respektive hjälpmedel. TurnAid påvisar bättre resultat i merparten av 
arbetsmomenten. På denna fråga valde nio personal att inte svara gällande WL4W, många med 
kommentaren att de inte använt hjälpmedlet, vilket försvårar tolkningen av resultatet för WL4W. 
 
Endast fem procent av personalen tycker att TurnAid har frigjort tid, jämfört med noll procent för 
WL4W. Ett flertal i personalen har uppgett att de tycker att det tar längre tid att använda lyften ihop 
med WL4W, vilket gör att de istället använder det manuellt. En nattpersonal har uppgett att de hos 
en brukare utför vändning enkelbemannat med TurnAid och att hen upplever att det sparar tid. 
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Vid några tillfällen uttryckte personalen oro för nedskärningar i bemanning om de klarar att arbeta 
enkelbemannat med hjälpmedlen. Detta kan ha inverkat på personalens engagemang och vilja att 
pröva det nya arbetssättet. 
 
Vi vet inte med säkerhet hur lång tid det tar för personalen att utföra omvårdnadsmomenten i säng 
med motoriserade draglakan vid enkel- respektive dubbelbemanning, eftersom det på grund av 
besöksförbuden i samband med Coronapandemin inte kunnat utföras några nya klockningar av 
arbetsmomenten.  
 
Vid observationer på Boken sågs att det är en väldigt kort stund som de behöver vara två för att hålla 

kvar brukaren i sidliggande vid omvårdnad i säng, det handlar om några minuter. När det är van 

personal har de under övriga arbetsmoment ett fint växelarbete vilket gör att de nog inte skulle ha 

någon stor tidsvinst av att vara enkelbemannade istället. Risken är att tidsvinsten vid 

enkelbemanning ”äts upp” ifall man behöver stå och invänta en kollega inför att man ska använda 

personlyften dubbelbemannat. Detta har även framkommit under intervjuer med superanvändare.  

Anledningen till att testperioden på Ätranhemmet påvisade en större tidsvinst var troligen för att de 
på demensavdelningen var enkelbemannade 45 minuter under morgonen, men kunde då med hjälp 
av motoriserade draglakan förbereda många brukare enkelbemannat och sedan använda lyften då 
kollegan börjar sitt arbetspass. Där såg de även större vinster av att inte behöva ”binda upp” två 
personal på ett rum utan hade större behov av att ha en personal i gemensamma utrymmen för att 
lugna brukare.  
 

4.2.3. Arbetsmiljö 

I enkäterna och under uppföljning på plats har positiva effekter på arbetsmiljön framkommit, både 
gällande smärta och hur personalen upplever att deras dagliga arbete påverkas.  

 

Smärta/obehag hos personal  
Vid jämförelse av smärta/obehag vid vändning av brukare i säng med och utan motoriserade 
draglakan ser man en förbättring för personalen med bägge hjälpmedlen, något bättre för TurnAid. 
Andelen som brukar ha smärta (angett ”ibland” till ”alltid”) vid vändning i säng halverades i 
genomsnitt vid användning av motoriserade draglakan. Även här gav TurnAid bättre resultat än 
WL4W. Andelen som uppger att de aldrig har ont då de utför vändningar ökade från 6 procent vid 
manuellt utförande till i snitt 35 procent med motoriserade draglakan. 
 
Personalen fick skatta graden av smärta när den är som värst på en tiogradig skala, men dessa 
resultat har inte kunnat användas pga utskriftsfel på enkäterna som gav olika långa skattningsskalor. 
Tendensen verkar dock vara att de som skattat smärta skattar lägre smärta då de använder 
motoriserade draglakan än vid manuella förflyttningar.  
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För kommentarer kring vad personalen upplever försvårar dagliga arbetet med motoriserade 
draglakan, läs under punkt 5.3 Teknik. 
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Svarsfrekvens: 
Manuellt: 50 personer 
WL4W: 39 personer. Två personer kryssade i två alternativ istället för ett, där har vi valt att presentera den högre smärtskattningen. 
TurnAid: 39 personer 
 
Av de som inte fyllt i enkät före testperioden (vars resultat inte redovisas i grafen) så skattade merparten att de aldrig eller sällan har 
smärta/obehag vid användning av WL4W och TurnAid. 
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 Teknik 

4.3.1. TurnAid 

TurnAid har i enkätsvaren visat på större fördelar än WL4W avseende smärta, förbättrad arbetsmiljö 
och verkar möjliggöra enkelbemanning i större utsträckning. Vissa uppger dock att de har problem 
med att grindarna bygger ett avstånd i nedfällt läge och att detta försämrar deras arbetsställning då 
de ska arbeta nära brukaren. En superanvändare berättar om detta problem, men säger att 
arbetsmiljöfördelarna med hjälpmedlet överväger problemet med avståndet.  
 
Under testperioden har det framkommit en vissa frågor och problem gällande TurnAid. Dessa 
framfördes till leverantören som kom med återkoppling, se tabell nedan.  
 

Leverantörens återkoppling gällande inrapporterade problem med TurnAid 
Problem Lösning 

Grindarna ”fastnar” i madrassen 
då grinden vänds 

Kan avhjälpas genom att man monterar grinden högre eller 
sätter distanser 

Grinden bygger avstånd, personal 
får ”luta sig in” i sängen 

Viktigt att man har tagit ner grinden från ”grindläge” och inte 
”vändläge”. Det går att flytta brukaren närmare sig i sidled med 
hjälp av TurnAid 

Snooze-läget aktiveras för fort Förbered och positionera brukaren för vändning innan TurnAid 
”väcks”. 

Draglakanet krymper på längden Ska helst inte torktumlas, utan sträcks på längden efter tvätt 
och hängtorkas. Montera draglakanet från fotändan. 

Valsen gnisslar Kontakt med HMS för smörjning 

Kardborrebanden till glidlakanen 
går av 

Beror troligtvis på felmontering då kardborrebanden har satts 
runt fasta delar i sängen istället för rörliga vilket gör att de går 
av när fot- och huvudända höjs/sänks. 

 
För förändring i förskrivningskriterierna framkom önskemål från personal att TurnAid hellre ska 
användas hos brukare som slåss, istället för WL4W, samt att TurnAid inte är bra hos brukare som är 
lätta i kroppen och samtidigt stela eftersom vändningen blir för kraftig.  

4.3.2. WL4W 

WL4W testades på nytt på Boken eftersom de på Ätranhemmet inte kunnat användas fullt ut på 
grund av låg lyfthöjd. På Boken finns den högsta lyfthöjden i hela kommunen och under testperioden 
där har de inte haft några problem med detta utan de har kunnat göra ”hela” vändningar. 
 
Det har varit större utmaningar med att få personalen att använda WL4W jämfört med TurnAid. En 
orsak kan vara att det går att utföra vändning manuellt med WL4W istället för att använda lyften och 
att det går snabbare. Med TurnAid kan man inte ”fuska” och utföra vändningen manuellt. En del 
personal är nöjda med WL4W och känner sig hjälpta av det och har god nytta av att de glider så bra, 
samtidigt som flera vid uppföljningen uppgav att de upplever att är för många moment som ska 
utföras med WL4W vid en vändning. Flera tyckte att WL4W inte fungerar tillräckligt bra hos tunga 
och omfångsrika brukare, bland annat eftersom det är tungt att vika upp lakanet i sidliggande för att 
komma åt vid nedre hygien, att lakanet sedan är ”i vägen” och att vikten inte lättar tillräckligt mycket 
vid förflyttningarna. 
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 Genomförbarhet 

Trots att cirka 90 procent av vård- och omsorgspersonalen fick utbildning samma vecka, 
superanvändare fanns på varje avdelning och delprojektledare närvarade på boendet mycket initialt 
tog det många veckor för personalen att vänja sig vid hjälpmedlen. Vid uppföljning märktes det att 
viss personal inte använde WL4W alls eftersom de inte ”kommit in i det här än” eller att de inte 
visste att brukarna hade hjälpmedlet i sängen. Ett förslag är att involvera 
enhetschef/verksamhetsledare mer i samband utprovning och uppföljning för att stötta vård- och 
omsorgspersonalen i att komma igång med det nya arbetssättet. 
 
För att nå de goda effekterna av motoriserade draglakanen behöver utbildningen göras för hela 
personalgruppen på ett boende samlat och att extra tid läggs på uppföljning. TurnAid verkar ge 
större effekter på arbetsmiljön än WL4W, men valet av hjälpmedel styrs av förskrivningskriterierna 
och brukarens egen förmåga till att hjälpa till vid vändningarna.  
 

Om man beslutar att breddinföra motoriserade draglakan på resterande särskilda boenden skulle 
följande upplägg vara möjligt: 

 Förskrivning av TurnAid/WL4W via rehabenheten till brukare enligt de lokala kriterierna 

 Utbildning hålls av rehabenheten, fortlöpande utbildning av vikarier hålls av superanvändare  

 Implementering görs för ett boende i taget 

 Lagerhållning, service och montering/demontering sköts av HMS 

4.4.1. Utbildning 

Om motoriserade draglakan ska användas som förskrivet hjälpmedel bör det göras genom att utbilda 
hela personalgruppen på ett boende samtidigt, eftersom det är mycket svårt att få alla att använda 
hjälpmedlen rätt om man endast visar några som i sin tur får visa sina kollegor. 
 
Det var en fördel att utbilda hela personalgruppen samma vecka och att utprovningarna följde 
veckan efter samt att superanvändare ofta var med vid utprovningen. Ett flertal i personalen 
efterfrågade längre utbildning, samtidigt som det i vissa grupper var personal som avvek i förtid från 
utbildningen eftersom de kände sig färdiga. Det efterfrågades att utbildningen delas upp så att inte 
båda hjälpmedlen visas i samma lokal, för att personalen ska kunna koncentrera sig bättre.  
 

Superanvändare 
Vid intervju med superanvändarna framkom svårigheter med att lyckas utbilda ny personal, främst 
på grund av tidsbrist. De önskar mer ”luft” i sina scheman inledningsvis för att hinna visa nyanställda 
och osäkra kollegor. Det behövs även mer stöttning från chef efter några månader för att fånga upp 
personal som anställs allteftersom, exempelvis genom att de schemaläggs på samma pass som 
superanvändare. 

4.4.2. Utprovning/förskrivning 

Vid uppföljningsmöte med arbetsterapeut och fysioterapeut på rehabenheten framkommer 
önskemål om att man vid ett breddinförande istället använde ett ”team” som står för införandet, 
som ett avgränsat projekt. Anledningen är att det tar mycket tid att göra bedömningar, utprovningar 
och uppföljningar.  
 
En del vård- och omsorgspersonal ifrågasatte förskrivningskriterierna och tyckte att brukarna fått 
”fel” hjälpmedel eller att de inte varit i behov av det som förskrivits. För att undvika detta problem 
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kan det vara bra att inför förskrivning skaffa sig en ordentlig helhetsbild av hur brukarens 
funktionsförmåga varierar, exempelvis på APT fråga hela arbetsgruppen, istället för som nu då 
enstaka personal intervjuades. Då kan det även bli tydligare för omvårdnadspersonalen att brukarens 
funktionsförmåga varierar beroende på tid på dygnet och vem som hjälper brukaren. 
Förskrivningskriterierna har ihop med rehabenheten och med stöd av vård- och omsorgspersonalens 
återkoppling reviderats till en ny version 2020-06-16. 

 Angelägenhet 

34 procent av personalen på Boken skattade att de ofta eller alltid har smärta/obehag vid manuella 
vändningar i säng, medan 83 procent av personalen på Ätranhemmet uppgav att de brukar ha 
smärta/obehag vid det arbetsmomentet (se bilaga 4). Vid båda dessa testperioder sågs en minskning 
av rapporterad smärta vid användning av motoriserade draglakan. Vid uppföljning efter testperioden 
på Ätranhemmet och Boken har personalen varit eniga om att de tycker att motoriserade draglakan 
bör införas på fler särskilda boenden. 
 
Förekomsten av värk under arbetet finns även beskrivet i tidningen Kommunalarbetarens 
undersökning som gick ut till Kommunals medlemmar 2017 (se bilaga 5). Av de 3085 medlemmar 
som deltog var 1010 personal anställda inom äldreomsorg. Av de som var anställda inom 
äldreomsorg uppger 85 % att de har värk i kroppen, varav 41 % har svår värk. 85 % tror att den värk 
de upplever har uppstått på grund av sitt arbete och 44 % svarade att de under senaste året har 
behövt ta värktabletter varje dag eller flera gånger i veckan för att klara av jobbet. 
 
Med tanke på den höga andelen vård- och omsorgspersonal som uppger smärta/obehag vid 
utförande av vårdmoment i säng så är det angeläget att de får tillgång till hjälpmedel som 
underlättar detta.  
 

5. Riskanalys (SWOT) 

Styrkor:  

 Utvärderingen från både Boken och Ätranhemmet har visat på förbättrad arbetsmiljö för 
personalen avseende minskad smärta vid omvårdnadsarbete i säng samt underlättande av 
arbetet.  

 Bemanningsenheten har utbildats vilket underlättar vid tillfälliga ”inhopp” där hjälpmedlen 
finns.  

 Vi vet nu hur mycket arbetstid ett breddinförande upptar för rehabenhet och 
omsorgspersonal.  

 WL4W kan ge fullgod vändning vid rätt lyfthöjd.  

 Rehabenheten har nu tydligare förskrivningskriterier att förskriva utifrån. 
 

Svagheter: Kostnad för inköp av hjälpmedlen. Arbetstid som går åt vid breddinförande för 
rehabenheten och vård- och omsorgspersonal. 
 
Möjligheter:  

 En bättre arbetsmiljö kan göra vårdyrket mer attraktivt samt få personal att ”stanna kvar”. 

 Medan bemanningsenheten har sin utbildning ”färsk” är det klokt att fortsätta implementera 
hjälpmedlen på resterande boenden. 
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 Om alla boenden utbildas så ökar kunskapen om att hjälpmedlen finns så att de efterfrågats 
istället för att personalen ”stretar på” trots tunga arbetsmoment.  

 Då personal byter arbetsplats så är det en fördel att alla kan hantera hjälpmedlen. 
 
Hot:  

 Om hjälpmedlen inte breddinförs utan istället får förskrivas ”ett och ett” så är det svårare att 
få en vana inom personalgruppen. Det är vid enstaka förskrivning även svårare att utbilda 
hela personalgruppen. Dessa båda faktorer kan leda till felanvändning av hjälpmedlen och att 
man inte får lika stor positiv effekt på arbetsmiljön.  

 Om de motoriserade draglakanen används fel på grund av bristfällig utbildning eller dålig 
vana så kan det innebära risk för patientskada (urglidningsrisk om WL4W bäddas i felaktigt, 
klämrisk i grindar vid användning av TurnAid). 

 Det finns en risk att personal fortsätter att använda tidigare arbetssätt för förflyttning trots 
att man har motoriserat hjälpmedel. För att minska denna risk behövs ett tydligt införande 
och engagemang från enhetschef/verksamhetsledare vid utprovning/uppföljning. 

 Om man köper in TurnAid och WL4W till ett breddinförande så finns det risk att de efter ett 
tag blir hyllvärmare om inte rehabenheten har tillräckliga personalresurser för att förskriva i 
tillräcklig omfattning.  
 

6. Bilagor 

1. Motoriserade draglakan Ätranhemmet, utvärdering 
2. Enkät före implementering 
3. Enkät efter implementering 
4. Beräkning ekonomi breddinförande 
5. Novus/Kommunalarbetarens medlemsundersökning ”Tystnaden på jobbet” 
 

 


