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Slutrapport   
Bakgrund   

Verksamhet  

Vilken typ av verksamhet utgör er testmiljö?  

 Vård och omsorgsboende 

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

Problem och problemförklaring  
  
På vård och omsorgsboende i Kungälv finns det 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.  

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.  

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.  
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Produkt/tjänst som har testats  
 

 
Lösningen som testats är SoftTilt som är ett hjälpmedel för vändning i 
säng.  SoftTilt är ett innovativt system som automatiskt, eller som vi testade 
manuellt hjälper till att ändra läge för brukaren. Den minskar tryck och 
förebygger utveckling av trycksår.  Arbetsmiljön blir bättre för personalen 
som kan hjälpa brukaren att ändra läge, underlätta vid omvårdnad, 
applicering av lyftselar och glidlakan.  
 

 

Bilden används med tillstånd av Invacare 

Produkt/tjänst 
Namnge lösningen  

Företag  
Namnge företaget som 
tillhandahåller 
produkten/lösningen 

Hur valdes lösningen ut? 
Beskriv hur lösningen valdes ut, 
exempelvis via AllAgeHub, egen 
kontakt med företag. 

Eventuell kostnad 
Kostar produkten/tjänsten 
något under testperioden?   

SoftTilt  Invacare  Via AllAgeHubs matcharena 
  
0 kr  
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Kontext som testet genomförs i  

I vilka miljöer/sammanhang genomfördes testet?  

 Hos en brukare i Vård och Omsorgsboende   

 
Tidplan 
När genomfördes testet?  

14 september- 27 november  

Deltagare 

Vilka har testat produkten/tjänsten? Vilka är användare? 
 En brukare   
 All personal på Avdelningen  

Hur många användare har testat produkten/tjänsten?  

 En brukare och 12 personal 

Resultat av test 
Mål och effekter 
 

Målgrupp/användare Målformulering Effekter 

Mål brukare Uppleva ökad trygghet i förflyttningen  
  
  
  
Genomför förflyttningen med 1 
personal  

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.  

Mål personal Minska fysisk ansträngning för 
personal  

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

Mål verksamhet   Mindre stress  
Mindre arbetsskador.  
  
Säkerställa kvaliteten.  
  
Ökar möjligheten för att 
utföra rättssäker vård och 
omsorg.  
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Måluppfyllelse 

Klistra in målformuleringar samt mätmetod från testplanen och 
ange om samtliga mål är uppfyllda eller inte.  
 
 Har ni exempelvis ändrat val av mätmetod under testet, haft svårt att 

utvärdera vissa mål eller kanske enbart utvärderat under halva 
testperioden, notera det i kolumnen ”måluppfyllelse”.  

 

Målformulering Mätmetod för utvärdering 
Ange val av mätmetod, beskriv hur och när ni 
ska utvärdera målen 

Måluppfyllelse  
Ange om målet har uppnåtts eller ej. 
 

Uppleva ökad trygghet i 
förflyttningen  
  

Uppskatta via enkät  DELVIS 
Vi ser ingen nedgång i trygghet när vi 
använder SoftTilt med 1 personal 
eller om 2 personal gör 
lägesändringen helt manuellt.   
(2 personal har varit i rummet vid 
båda tillfällena) 

Minska fysisk ansträngning 
för personal  

Mät via enkät  Ja 

Genomför förflyttningen 
med 1 personal  

Mät vi enkät  Ja 
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Ja Nej Delvis

Upplevd trygghet hos brukare utan SoftTilt

Upplevs brukaren trygg när hen får hjälp av 2  nattpersonal

Upplevs brukaren trygg när hen får hjälp av 2  dagpersonal

Upplevs brukaren trygg när hen får hjälp av 2  kvällspersonal
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Ja Nej Delvis

Upplevd trygghet hos brukare med SoftTilt

Upplevs brukaren trygg när hen får hjälp av 2  nattpersonal med softtillt

Upplevs brukaren trygg när hen får hjälp av 1  nattpersonal med softtillt

Upplevs brukaren trygg när hen får hjälp av 2  dagpersonal  med softtillt

Upplevs brukaren trygg när hen får hjälp av 1  dagpersonal  med softtillt

Upplevs brukaren trygg när hen får hjälp av 2  kvällspersonal  med softtillt

Upplevs brukaren trygg när hen får hjälp av 1  kvällspersonal  med softtillt
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Nattpersonalen valde att inte använda SoftTilt då de upplevde att vändningen då blev långsam. Om 
testet hade pågått längre hade det arbetats mer med att få med även denna arbetsgrupp. 
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Tung Ganska tung Varken lätt eller tung Ganska lätt Lätt

Upplevd Vårdtygnd utan SoftTilt

Vårdtygnd för  nattpersonal vid 2 personal utan softtillt

Vårdtygnd för  dagpersonal vid 2 personal utan softtillt

Vårdtygnd för  kvällpersonal vid 2 personal utan softtillt
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Tung Ganska tung Varken lätt eller tung Ganska lätt Lätt

Upplevd Vårdtygnd med SoftTilt

Vårdtygnd för  nattpersonal vid 2 personal med softtillt

Vårdtygnd för  nattpersonal vid 1 personal med softtillt

Vårdtygnd för  dagpersonal vid 2 personal med softtillt

Vårdtygnd för  dagpersonal vid 1 personal med softtillt

Vårdtygnd för  kvällpersonal vid 2 personal med softtillt

Vårdtygnd för  kvällpersonal vid 1 personal med softtillt
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Övrigt 

Beskriv om ni har genomfört andra observationer eller har något 
övrigt att tillägga kopplat till utvärdering och resultat av test.  
 
Personalen ser att brukaren har blivit piggare och börjat äta mer själv.  
Det upplevs som att brukaren mår bättre och är gladare. 
 

 

Reflektioner efter genomförande av test  

Vilka framgångsfaktorer har ni noterat under processen?   

 Att personalen var förberedd innan produkten kom så de var nyfikna 
på att testa. 

 
Har ni stött på några hinder under processen? 

 Svårt att få in mätresultat då vi krävde att personalen skulle fylla i en 
enkät efter varje arbetspass. Det innebar att det inte alltid blev gjort 
vid alla tillfällen. Detta hade vi nog kunnat göra med en annan 
metod. 

 
Har ni fått några lärdomar under hela testprocessen som ni tar 
med er inför uppstart av nya tester? 

 Att det är bra att få in mycket mätresultat så att det finns tillräckligt 
underlag för att analysera resultaten. 

 Att det är bra att informera hela personalgruppen innan testet så att 
de känner till vad som ska göras och varför det ska göras. 
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