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Behovsanalys  

               Ökad självständighet och trygghet vid förflyttningar  
  

Verksamhet:  
Kungälvs kommun, vård och omsorgsboende   

 

Beskrivning av problemet  

Det finns flera brukare som inte klarar av att göra lägesförflyttning i sängen. Det handlar om att byta sida i liggande ställning, men 
också att komma upp i stående ställning.   
  
Vi önskar att kunna öka hyresgästernas självständighet och trygghet men också minska känslan av utsatthet vid förflyttningarna. 
Vi vill även underlätta arbetsmiljön för personalen vid dessa förflyttningsmoment.  

 

 

  

Vad handlar problemet om?  
Hur vet vi att det är ett problem?  
  
Varför är det ett problem?  

Problem och problemförklaring  
 

Det finns flera boende som inte klarar av att göra 
lägesförflyttning i sängen. Det handlar både om att byta 
sida i liggande, men också att komma upp i stående 
ställning.  

  

Hur påverkar problemet/situationen 
personalen?  
  
Påverkas arbetsmiljö?   
  
Försvåras eller underlättas arbetet av 
situationen?  
  
Innebär situationen risker?  
  

Problem och problemförklaring  
 

Komplicerade förflyttningsmoment som gör att det är lätt 
att skada sig.  
  
Tungt, stressigt för att det behöver vara två personal i vissa 
moment och då kan det uppkomma väntetider innan nästa 
personal kommer.  
  
Stress leder ofta till att det slarvas med korrekt förflyttning 
och då  ökar risken att det sker skador.  
  

Effekt – behov  
  
Bättre arbetsmiljö då det blir 
mindre komplicerade 
förflyttningsmoment.  
  
Minskad stress då en inte behöver 
vänta in kollega.  

Hur påverkar problemet/situationen 
brukaren?  
  
Påverkas brukarens delaktighet, 
trygghet, aktivitet, självständighet 
eller välbefinnande?  
  

Problem och problemförklaring  
 

Brukaren kan uppleva psykisk och fysisk utsatthet, 
osjälvständighet och ökad Risk för liggsår och stelhet.  
  
Det kan uppstå en fördröjd insats (väntan för brukaren) när 
det behövs 2 personal vid vissa moment.   
  
Individens integritet påverkas när det är flera personal 
involverade i insatsen.  

Effekt – behov  
  
Uppnå trygghet, självständighet och 
minska risken för liggsår  
  
Större möjlighet att få hjälp när en 
behöver.  
  
Kvalitetssäkerheten ökar genom att 
brukaren får insatsen som den ska 
vara  

Hur påverkar problemet/situationen 
verksamheten?  
  
Påverkar detta möjligheten att nå 
verksamhetens mål?  
  
Påverkas effektivitet?  
  
Påverkas arbetsmiljön?  
  

Problem och problemförklaring  
  

Dålig arbetsmiljö kan leda till ökad arbetsbelastning, 
sjukskrivningar och ökad stress på organisationen.  
  
  

Effekt – behov  
  
Mindre stress  
Mindre arbetsskador  
  
Säkerställa kvaliteten  
  
Ökar möjligheten för att utföra 
rättssäker vård och omsorg.  

  
 


