
Inden for radiologi foretages der dagligt flere forflytninger mellem seng og 
undersøgelsesbord. Disse forflytninger opleves af personalet som tunge og kan føre 

til belastningsrelaterede gener. Antallet af personale, der behøves til forflytningen, er 
mere end to, oftest fire og nogle gange op til seks.

Der er foretaget en undersøgelse på Sahlgrenska Universitetshospital i Göteborg ved 
legitimeret fysioterapeut/ergonom fra Hälsan och Arbetslivet for at kortlægge de 

kræfter, der skal til for at flytte en patient mellem seng og undersøgelsesbord.

Til at gennemføre undersøgelsen anvendte Hälsan och Arbetslivet sig af 
Arbejdstilsynets tre modeller: Vurdering af stående stilling, Vurdering af løft og 

Vurdering af skubbe- og trækkearbejde (AFS 2012: 2, Belastningsergonomi).
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Ifølge Arbejdstilsynets model for vurdering af skubbe- 
og trækkearbejde viste det sig, at det kræver mere 
end to personer ved forflytning af en person, der vejer 
mere end 78 kg, for at arbejdet skal kunne vurderes som 
acceptabelt ud fra et belastningssynspunkt.

Hvis forflytningen mellem seng og undersøgelsesbord 
udføres af én person, anses dette for at være direkte 
uhensigtsmæssig, og udføres den af to personer, bør 
arbejdsmomentet evalueres yderligere for at forbedre 
arbejdsmiljøet og reducere belastningsskader.

Under forflytningen med forflytningshjælpemidlet 
Atle® 180 blev al skubbe- og trækkekraft elimineret. 
Dog sås der en fordel i, at der blev givet fysisk støtte 
til bevægelsen af   underbenene på den person, der blev 
flyttet. Den nødvendige kraft hertil oversteg ikke det 
anførte ifølge “Model for vurdering af løft” (Reference; 
se nedenfor).

Vurderingen af   denne undersøgelse var, 
at kraftanstrengelsen samt antallet af 
personer, der var nødvendige under 
forflytningerne med hjælpemidlet faldt. 
Desuden blev kraftanstrengelsen i ube-
hagelige arbejdsstillinger og ubehagelige 
arbejdsbevægelser helt elimineret.

Reference: Risk analysis assessment of transfer 
from bed to X-ray table. Sahlgrenska Radiologi, 
2018-06-20

Njord Medtech 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 during transfer.

Konklusion af vurdering af forflytninger 
med og uden forflytningshjælpemidlet


