
Arbetsteknik 

Nedanstående information hjälper dig att arbeta på ett sätt som gör att du inte 

riskerar att skada dig själv eller personen du hjälper 
 

Läs nedanstående instruktioner först och se sen filmerna i länkarna nedan, har du möjlighet kan du 

träna en del förflyttningar med någon så du får omsätta teori till praktik. Lycka till!  

Generella principer vid personförflyttningar:  

Naturligt rörelsemönster 
Tänk efter hur du skulle ha utfört rörelsen och försök hjälpa personen med samma rörelsemönster. 

Ex. Vid uppresning från stol – hjälp personen att dra bak fötterna något och hjälp dem att luta fram 

överkroppen via deras armar eller överkropp.   

Gångstående (Se bild nedan) 
Försök att vid alla förflyttningar stå med benen isär lite framåt-bakåt samt lite isär åt sidorna, som 

att du tar ett steg. Försök hålla ryggen rak. Använd styrkan i dina ben genom att flytta tyngden från 

det främre benet till det bakre enligt bilderna. Håll dina armar stilla i största möjliga utsträckning.  

 

Kraftriktning 
När du hjälper någon att flytta sig är det viktigt att hålla dina fötter, dina höfter och din näsa i 

samma riktning som de ska förflyttas. På så sätt kan du skjuta på eller dra utan att behöva vrida din 

kropp. Ex. När du flyttar någon högre upp i säng står du längs med sängen i mesta möjliga mån. Står 

du vänd rakt mot sängen kommer du att behöva vrida kroppen under belastning och riskera att 

skadas. 

Bevara förmågor 
Låt personen du hjälper göra så mycket som hen klarar av själv – det underlättar för dig och är bra 

för individen!  



Händer 
Arbeta med raka handleder och fingrarna ihop, en lätt skålad hand. Se bifogad bild gällande var det 

är OK att ta i en annan människa vid omvårdnadsarbete. Grönt = ok, Rött= inte ok. 

 

Instruktionsfilmer (strax under 15 minuter totalt) 
Förflyttning högre upp i säng 

Vändning i säng  

Upp till sittande 

Användning av personlyft 

Ta på lyftsele i rullstol 

 

Kom ihåg! Vid förflyttningar till och från rullstol ska rullstolen alltid vara låst! 

Är du osäker inför en förflyttning - ta hjälp av en erfaren kollega! 

 

Mer information finns på Vårdhandboken: 

https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/arbetsteknik-och-forflyttningskunskap/ 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9QdSWmf8eMA&list=PLicK0ciu9nbB2wAPVY0amPJnjDjwwtIlW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=caTRZvOVzkE&list=PLicK0ciu9nbB2wAPVY0amPJnjDjwwtIlW&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Ou-F0zSBvvo&list=PLicK0ciu9nbB2wAPVY0amPJnjDjwwtIlW&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=y8sWi2tQ12U
https://www.youtube.com/watch?v=Xy3Ampxnjfc&list=PLicK0ciu9nbB2wAPVY0amPJnjDjwwtIlW&index=11
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/arbetsteknik-och-forflyttningskunskap/

