
Riskanalys av patientförflyttning 
- säng till undersökningsbord

Bakgrund

Inom radiologi görs flera förflyttningar varje dag mellan säng och undersökningsbord. 
Dessa förflyttningar upplevs som tunga av personalen och kan leda till 

belastningsrelaterade besvär. Antalet personal som behövs vid förflyttningen är fler än 
två, oftast fyra och ibland upp till sex. 

En undersökning har genomförts på Sahlgrenska Universitetssjukhus av legitimerad 
fysioterapeut/ergonom från Hälsan och Arbetslivet för att kartlägga de krafter som 

behövs för att flytta en patient mellan säng och undersökningsbord.

Hälsan och Arbetslivet använde sig av Arbetsmiljöverkets tre modeller för bedömning 
av stående arbetsställning, bedömning av lyft och bedömning av skjuta- och dra-arbete 

(AFS 2012:2, Belastningsergonomi) för att genomföra undersökningen.
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Enligt Arbetsmiljöverkets modell för att bedöma skjuta-  
och dra-arbete visade det sig att fler än två personer  
krävs vid förflyttning av en person som väger mer än 
78 kg för att arbetet ska bedömas som acceptabelt ur 
belastningssynpunkt.

Om förflyttningen mellan säng och brits utförs av en 
person så bedöms detta som direkt olämpligt, och om 
den utförs av två personer bör momentet utvärderas 
ytterligare för att förbättra arbetsmiljön och minska 
belastningsskador.

Vid förflyttningen med förflyttningshjälpmedlet 
Atle®180 eliminerades all skjuta-dra-kraft. Däremot sågs 
det med fördel om fysiskt stöd gavs till förflyttningen 
av underbenen på den person som förflyttades. Den 
erforderliga kraften för detta överskred inte vad som 
anges enligt ”Modell för bedömning av lyft” (Se nedan 
referens).

Bedömningen av denna undersökning var 
att kraftutövning samt antal personer 
som behövdes vid förflyttningarna med 
förflyttningshjälpmedlet minskade, 
dessutom eliminerades kraftutövning i 
obekväma arbetsställningar och obekväma 
arbetsrörelser helt.

Referens: Riskanalysbedömning av förflyttning 
från säng till röntgenbord. Sahlgrenska 
Radiologi, 2018-06-20

Njord Medtech, together with the radiology 
department at Sahlgrenska, have brought forward 
a patient transfer device, Atle®180. The purpose 
of the device is to reduce the multitude of heavy 
lifting that occurs daily, specifically for the 
radiology departments which have a large share 
of patients lying down meaning they need to be 
transferred from bed to x-ray board and back (e.g., 
acute CT)

Slutsats av bedömning vid förflyttningar 
med och utan förflyttningshjälpmedlet
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