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Förord 

Härmed avslutar vi en utvecklande, lärorik, rolig och ibland frustrerande studietid. 
Tack till alla som har bidragit med sin kunskap och tid. Ett särskilt tack till Gerd 
Johansson, Lena Sperling samt alla hjälpsamma undersköterskor och sjuksköterskor 
vid Helsingborgs Lasarett och Linero Vårdcentral. Vi hoppas att med denna rapport 
bidra till upplysning och förbättring av ett litet problem som kan anta stora 
proportioner. 
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Abstract 

This thesis is about the overlooked workload nurses’ hands are daily exposed to. This 
workload is made up of small tasks, seemingly requiring small efforts that together 
and over time can cause considerable muscle wear. A large number of these tasks 
consist of opening packages constructed to ensure that the products are sterile. In this 
study, the effects these packages have on the users were examined, as well as possible 
ways of improving them to minimize the negative health impact they have on the 
users’ hands. The research was carried out at Helsingborg’s Hospital and Linero’s 
Community Health Center in southern Sweden. 

The problem was identified and described by means of observations, surveys, 
shadowing and interviews. At least 25% of the nurses who received the survey stated 
that they have trouble or pain of some sort in their thumbs, fingers or wrists. 
Observations and shadowing revealed that a major portion of the daily work 
performed by the nurses involved their hands. By studying the workday and every 
tasks performed, it became clear that dealing with packages made up a major part of 
the tasks involving hands.  

Brainstorming was used to come up with ideas that were then evaluated based on 
properties that were considered necessary, important and desired. The best ideas were 
realized as prototypes and used to perform a usability test. In the test, the prototypes 
were evaluated based on four statements concerning the force required to open, how 
easily the opening was performed, and how the performance felt. Combining the 
positive properties of the prototypes resulted in a final prototype and design. The final 
design has lips that are 30 mm long, 1.2 mm thick with an 18 mm radius hole in the 
middle of both lips. Two of the users from the original test group tested opening this 
final prototype, which confirmed that the combination of these properties resulted in a 
package that required less strength to open, was self-explanatory, easy to grip and 
comfortable to hold. This prototype was the basis of a written set of specifications 
presented to Region Skåne that aims to be of assistance in the purchase of more 
ergonomically designed packages.   

 

Keywords:  

Hand ergonomics, Sterile packaging, Packaging design, Health care, Occupational 
injury 
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Sammanfattning 

Det här arbetet handlar om hur de förpackningar som hanteras inom vården påverkar 
dess användare och hur dessa förpackningar kan förändras och förbättras för att 
minska de hälsorisker som hanteringen innebär. Arbetet utförs på Helsingborgs 
lasarett och Lineros vårdcentral. Intresset ligger i att undersöka sjuksköterskor och 
undersköterskors arbetssituation. Rapporten är uppdelad i två huvuddelar, en 
inledande del som benämnts problemförståelse och en avslutande del som benämns 
konceptutveckling. Arbetet är uppbyggt så att den inledande delen innehåller 
litteraturstudier, observationer, skuggningar, enkäter samt intervjuer och den 
avslutande delen innehåller brainstorming, kravspecifikation, prototypframtagningar 
samt användbarhetstester.  

De krav som ställs på metoden i problemförståelse är att denna ska ge ökad förståelse 
för hur den aktuella verksamheten fungerar. Detta uppnås genom ökad insikt i vilka 
ergonomiska problem som förekommer, insikt i vilka krav som ställs på eventuella 
hjälpmedel och lösningar i den aktuella miljön samt insikt i hur problemen varierar. 
Litteraturstudien utgår från böcker, tidskrifter eller hemsidor och ger en bakgrund 
kring handens utformning och användbarhet. Här beskrivs handens ergonomi, olika 
grepp och hur den påverkas av arbete. Observationer utförs för att ge en bättre 
förståelse för hur arbetsplatsen ser ut och var risk för handergonomiska problem kan 
uppstå. Observationerna äger rum på Kirurgavdelning 31 vid Helsingborgs Lasarett, 
operationsavdelningen vid Helsingborgs Lasarett, sterilcentralen vid Helsingborgs 
Lasarett samt vid provtagningslaboratoriet på Lineros Vårdcentral. Skuggning utförs 
för att kunna iaktta och analysera hur arbetet fortskrider, vilka arbetsmoment som 
utförs och med vilken frekvens de utförs under en genomsnittlig arbetsdag. 
Skuggningen äger rum på Kirurgavdelning 31 vid Helsingborgs Lasarett och vid 
provtagningslaboratoriet på Lineros Vårdcentral. Under observationen och 
skuggningen framkommer det att det förekommer en rad olika arbetsmoment som är 
påfrestande för händerna. De sjuksköterskor och undersköterskor som deltar utför en 
hel del handintensiv arbete, bland annat i form av att öppna diverse förpackningar. 
För att få en tydligare bild av problemens förekomst utformas en enkät. Denna 
baseras på frågeställningar kring besvär till följd av det handintensiva arbetet. Syftet 
med enkäten är att få en omfattande och statistisk översikt på hur utbredda problemen 
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är och om det kan finnas någon koppling mellan besvär och smärtor i händer och det 
arbete som utförs. Enkäten besvaras av ungefär hälften av de tillfrågade sköterskorna, 
varav hälften uppger att de upplever besvär med sina händer. Då många av de som 
upplever problem är 40 år eller äldre föds misstankar om att besvären beror på 
förslitningsskador som uppkommer av arbete inom vården under en längre tid. Två 
typer av intervjuer utförs. Den ena typen för att ge ytterligare förståelse för det arbete 
som sjuksköterskor och undersköterskor utför och för att identifiera problemområden. 
Intervjun ger personalen en chans att berätta vilka problem som förekommer, var 
smärta kan uppstå och vilka produkter som utgör problem. Den andra intervjutypen 
utförs med en materialkonsulent vid Region Skånes kontor i Malmö. Detta för att ta 
reda på hur inköp av produkter till vården går till. Intervjuerna styrker antagandet att 
det handintensiva arbetet som sköterskorna utför kan leda till handrelaterade problem. 
Dessutom erhålls information om vilka olika förpackningar som är mest besvärliga att 
öppna. Den mest ansträngande förpackningsöppningen anses vara den som i denna 
rapport betecknas ”flärpöppning”. Under intervjun med materialkonsulenten 
framkommer det att några krav på ergonomisk utformning av förpackningar som köps 
in inte förekommer. Men information om möjlighet till krav på ergonomisk 
utformning är önskvärd att ta del av. 

Efter den inledande fasen sammanfattas den rådande situationen i en 
problemformulering, som lägger grund för konceptutvecklingen. Detta görs för att få 
en klar bild av vilka problem som finns samt hur de bör lösas. Problemformuleringen 
belyser att öppnandet av förpackningar är ett arbetsmoment som sällan 
uppmärksammas då det inte uppfattas som uppenbart tungt eller slitsamt, utan snarare 
pilligt och besvärligt. Den höga frekvens dessa arbetsmoment förekommer i samt den 
styrka som krävs i förhållande till den lilla kontaktyta som används gör dock att detta 
arbetsmoment kan bidra till mer problem än vad som förväntas.  

De krav som ställs på metoden i konceptutvecklingen är att denna ska generera krav 
för design av ny eller förbättrad lösning, att en iterativ utvecklingsprocess ska äga 
rum samt att en färdig lösning ska uppfylla framarbetade krav och tillfredsställa 
användaren. Genom brainstorming genereras idéer kring förändringar på befintliga 
förpackningar, nya varianter av förpackningar samt hjälpmedel för att öppna 
förpackningar. För att strukturera upp de idéer som framkommit används en kravlista 
i form av en funktionsanalys. Funktionsanalysen beskriver vilka krav som lösningen 
ska, bör och önskas uppfylla och delar upp dessa krav i huvudfunktion, nödvändiga 
funktioner samt önskvärda funktioner. Som huvudfunktion väljs minska ansträngning 
för händer. Kraven används för att utvärdera de koncept som tagits fram i 
brainstormingen. De bästa förslagen vidareutvecklas och tas vidare till 
prototypframtagningen. Under prototypframtagningen tillverkas modeller för att 
kunna utvärdera, förbättra, förändra eller förkasta. De koncept som kvarstod tas 



 
 

vii 

vidare till ett användarstöds. De koncept som blir prototyper och används i 
användbarhetstestet består av olika förändringsförslag på den befintliga 
förpackningens öppningsflärpar. Förändringarna berör aspekter som storlek, tjocklek, 
struktur samt håligheter. Målet med användbarhetstestet är att samla in data för att 
kunna identifiera och åtgärda brister i produktens användbarhet. Testet genomförs 
genom att den aktuella testpersonen får öppna ett antal förpackningar och sedan 
bedöma hur öppningen upplevs.  

Efter analys och sammanställning av de resultat som erhålls presenteras en slutgiltig 
design och prototyp. Den slutliga designen har flärpar som är 30 mm långa, 1,2 mm 
tjocka och har ett genomgående 18 mm hål. Utifrån prototypens egenskaper skrivs en 
kravspecifikation för ergonomiska förpackningsöppningar som överlämnas till 
materialkonsulenten vid Region Skåne. Responsen är att ergonomiska krav kan 
inkluderas som bör-krav, på så sätt får tillverkarna en chans att uppmärksamma 
problemet.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Idén till följande studie föddes ur ett gemensamt intresse mellan författarna och 
avdelningen för Ergonomi och Aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. 
Författarnas intresse för ergonomi och relationen mellan människan och produkt 
kombinerades med institutionens tankar om det handintensiva arbetet inom vården 
och dess hälsoeffekter. 

 Lunds Tekniska Högskola och Helsingborgs lasarett har ett pågående samarbete och 
genom detta samarbete blev författarna medvetna om att det finns ett flertal 
ergonomiskt problematiska arbetsuppgifter som är i behov av att undersökas för att 
uppmärksammas och förbättras. Studien avgränsas till handergonomiska aspekter då 
detta väcker intresse hos författarna och anses vara ett område som inte tidigare 
prioriterats. Den målgruppen som studien riktar sig till blir således undersköterskor 
och sjuksköterskor eftersom det tidigare påvisats att dessa utför en hel del 
handintensivt arbete.   

De vårdenheter som ingår i studien är operationsavdelningen, sterilcentralen och 
kirurgavdelning 31 vid Helsingborgs lasarett samt provtagningslaboratoriet vid 
Lineros vårdcentral och vid Södertulls vårdcentral. På operationscentralen utförs 
operationer och ingrepp, sterilcentralen tvättar, packar och steriliserar medicinska 
verktyg, på den kirurgiska avdelningen vårdas patienter före och efter operation och 
på provtagningslaboratoriet utförs olika typer av provtagningar samt analys av dessa 
prover.  

1.2 Problem 
I arbetet inom vården är handen ett viktigt verktyg. Denna studie ska undersöka hur 
handen används och hur användningen påverkar handens hälsa.  

Hur ser handergonomin ut för den som arbetar inom vården? Hur ser undersköterskor 
och sjuksköterskors handhälsa ut? Vilka förändringar kan göras för att förbättra 
situationen? Vilka förändringar anses implementerbara?  

1.3 Syfte 
Syftet består av nedan beskrivna delsyften.  
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1. Att undersöka och skapa förståelse för vilka handergonomiska problem som 
kan förekomma i sjuksköterskor och undersköterskors arbete. Skapa en 
överblick på hur utbredda handrelaterade smärtor är hos sjuksköterskor och 
undersköterskor. Undersöka arbetsmoment som är ansträngande för handen. 

2. Studera hur förpackningar i vården utgör en belastning. Analysera förekomst 
och utformning av befintliga förpackningar. Utveckla en mer ergonomisk 
förpackning för att förbättra handhälsan.  

.  
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2 Problemförståelse 

2.1 Krav på metod 
De krav som ställs på metoden i den inledande fasen, problemförståelsen, är att den 
ska ge; 

Ökad förståelse för hur olika verksamheter inom vården fungerar 

Ökad insikt i vilka handergonomiska problem som förekommer inom vården samt 
med vilken frekvens dessa förekommer 

Insikt i hur dessa problem varierar med olika arbetsuppgifter, repetition och 
exponeringstid samt åldersgrupper. 

Insikt i vilka krav som ställs för verktyg, förpackningar och hjälpmedel inom vården 
samt vilka möjligheter som finns att förändra dessa krav.  

För att skapa en förståelse för det problem som ska lösas används här olika metoder 
för datainsamling i form av litteraturstudier, observationer, skuggning, enkäter samt 
intervjuer. 
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3 Litteraturstudie 

3.1 Metod  
Litteraturstudien bidrar med information från böcker, tidskrifter och hemsidor. 
Litteraturstudien ger möjlighet att relativt snabbt kartlägga mycket av den kunskap 
som finns inom det aktuella området. (Björklund, M. och Paulsson, U. 2010) 

Här utförs en litteraturstudie för att skapa en informationsgrund inom handergonomi 
att utgå ifrån. Även allmän information kring belastningsergonomi samlas för att ge 
den oerfarne läsaren en överblick av ämnet. Vid litteraturstudien används böcker 
inom ämnet som är tillgängliga på Institutionen för designvetenskap, samt böcker 
som rekommenderas av Lena Sperling, expert inom området som gjort många studier 
kring handergonomi och handergonomiska verktyg. 

3.2 Resultat  
Här följer en sammanställning av den inledande litteraturstudien där information om 
belastningsergonomi, handanatomi, antropometri samt handergonomi presenteras. 

3.2.1 Människans anatomi 

Inom anatomin delas människokroppen in i tre huvudplan, allt för att lättare kunna 
förklara och beskriva rörelser och positioner.  De benämns frontal-, horisontal- och 
sagittal- planen. Planen definieras utifrån den stående människan, där sagittalplanet är 
det vertikala plan som skär tvärs igenom kroppen med en arm på vardera sidan, 
vinkelrätt mot de två andra planen. Inom sagittalplanet innebär en flexion en 
ledböjning in mot kroppen medan en extension innebär en sträckning ut från kroppen. 
Inom frontalplanet innebär en adduktion att överarmen förs in mot kroppen och 
abduktion att överarmen förs ut från kroppen. (Hägg G. et. al. 2008)  

3.2.2 Handens anatomi 

Den stora böjligheten i handleden möjliggörs av det komplexa system av åtta små ben 
som handleden är uppbyggd av. Handleden utgör en passage för många 
kraftöverförande senor och tre nervstammar. För handen innebär en flexion att 
handleden böjs in mot handflatan och en extension böjning åt motsatt håll. En 
deviation är en rörelse i handleden i det vinkelräta planet, ulnardeviation åt 
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lillfingersidan och radialdeviation mot tummen. Rotation i handleden benämns 
pronation när den sker inåt och supination när den sker utåt (se figur 3.1). (Hägg, G. 
e.t al. 2008)  

 

Figur 3.1 Handledens rörlighet i olika riktningar 

Hand är ett värdefullt och mångsidigt redskap. Den utgör inte bara ett gripverktyg 
utan kan bemästra allt från att överföra stora krafter till omgivningen till att utföra 
små precisionsarbeten. Handens informationsflöde till centrala nervsystemet är en 
förutsättning för samspelet mellan motorik och sensorisk. Informationsflödet gör det 
möjligt att identifiera form, ytstruktur och läge på det föremål som handen vidrör, 
vilket är av stor vikt för den motoriska förmågan. Två huvudsakliga muskelgrupper 
möjliggör rörelser av handen, de externa och de interna.  Den finmotoriska 
positioneringen av fingrar och tumme sköts av den interna muskulaturen som finns i 
olika delar av handen. I underarmen finns de externa musklerna som består av två 
olika muskelsystem, ett ytligt och ett djupt liggande. Dessa muskelgrupper genererar 
kraftutvecklingen i fingrarna vid sträckning och böjning, kraften överförs via långa 
senor över handleden. (Hägg, G. et. al. 2008) 

De ytliga respektive de djupt liggande externa musklerna har fyra bukar med var sin 
sena. Dessa senor löper igenom den så kallade karpaltunneln och fortsätter två och två 
till respektive finger. På underarmens utsida finns en gemensam sträckarmuskel som 
gör att fingrarna sträcks. I underarmen finns även en separat sträckarmuskel för 
pekfingret och lillfingret medan tummen och dess rörelser har hela fyra separata 
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muskler. De flesta senorna i handen löper genom senskidor, dessa är fixerade i 
omgivande strukturer och håller senorna på plats samtidigt som de genererar en 
vätska, synovialvätska. Denna vätska smörjer senan för att den ska kunna röra sig 
fram och tillbaka med minsta möjliga friktion. (Hägg G. 2001) 

3.2.3 Handens nervsystem  

Handen och underarmen kontrolleras av tre olika nerver som alla tre utgår från ett 
nervcentrum under nyckelbenet. Dessa tre nerver heter ulnaris, medianus och radialis. 
Nerverna förmedlar två typer av information, efferent (aktivering av muskler) och 
afferent (sensoriskt inflöde). Ulnaris och radialis löper genom den känsliga 
handledsregionen i anslutning till respektive ben. Medianusnerven löper, likt 
fingrarnas senor, genom karpaltunneln. (Hägg G. 2001) 

Den minsta funktionella enheten för kraftgenerering i en muskel bildas av en efferent 
nervtråd som utgår från ryggmärgen, en axon, tillsammans med en grupp 
armmuskelfiber. Detta kallas en motorisk enhet. Dess mekaniska output triggas av en 
impuls från ryggmärgen via axonen och består av ett tidsbegränsat ryck. Upprepade 
impulser från det centrala nervsystemet aktiverar den motoriska enheten för att uppnå 
kontinuerlig kraftutveckling. Kraftutvecklingen i muskeln bestäms av hur många, av 
de hundratals motoriska enheter som finns i en muskel, som aktiveras och med vilken 
frekvens de aktiveras.(Hägg G. 2001)  

Smärtreceptorer, nociceptorer, består i princip av fria nervändor och som namnet 
avslöjar förmedlar dessa smärta. De finns mestadels i huden men också i 
bindvävstrukturen. Olika typer av receptorer förmedlar olika känslor och smärtor. 
Skarpa föremål aktiverar de mekaniska nociceptorerna, värmereceptorer uttrycker en 
känsla av värme inom temperaturspannet 32-45°C. Vid temperaturer under 32°C 
förmedlar köldreceptorerna köldkänsla och vid temperaturer över 45°C reagerar 
värmesmärtreceptorer. (Hägg G. 2001) 

3.2.4 Handens mått och proportioner 

Handens storlek och proportioner varierar mellan olika individer. Kvinnor har 
generellt mindre händer än män (se tabell 3.1 och figur 3.2) 
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Tabell 3.1 Handens mått och proportioner (mått i millimeter) 

 

 

 
Figur 3.2 Handens mått och proportioner 
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3.2.5 Handens lägen och grepp 

Om handen tillåsts att slappna av ordentligt kommer den att infalla i en viloposition 
(se figur 3.3) där fingrarna och tummen är svagt böjda. I denna position befinner sig 
musklerna som böjer respektive rätar på fingrarna i jämvikt. Handen kan inta en rad 

olika lägen, dessa brukar delas in greppositioner och icke-greppositioner. I en 
grepposition formar handen en sluten kinetisk kedja vilken greppar om ett föremål 
och håller det på plats. I en icke-grepposition används handen som en öppen kedja. 

Ett fåtal vanliga handlingar faller mellan dessa två kategorier, till exempel då handen 
befinner sig i en halvstängd position då vi förslagsvis greppar om en resväska eller 
öser upp en handfull av små objekt. Greppositioner delas i sin tur in i ytterligare två 
kategorier, kraftgrepp samt precisionsgrepp. Kraftgrepp förekommer då fingrarna 

(och ibland även tummen) används för att pressa ett föremål mot handflatan. 
Precisionsgrepp förekommer då ett föremål greppas mellan fingertopparna (eller 
sidorna) av fingrarna och tummen (se figur 3.3). Det mest utmärkande draget för 

mänsklig handrörelse är tummens position, som möjliggör grepp mellan tummen och 
andra fingrar eller mellan tummen och handflatan. (Pheasant S., Haslegrave C. 2006)

 

Figur 3.3 Handens lägen och grepp 

Handens grepptyper kan även delas in på andra sätt. Följande indelning (se figur 3.4) 
baseras på kraftutveckling och består av fingertoppsgrepp, chuckgrepp, nyckelgrepp, 
flerfingergrepp, diagonalt helhandsgrepp, transversellt helhandsgrepp samt 
tvåhandsfattning. Ökad kraftutveckling i greppet gör att möjligheterna till precision 
minskar. (Hägg G. 2001) 
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Figur 3.4 Grepp och relationen mellan dess förmåga till kraftutveckling och 
precisionsarbete 

 

3.2.6 Handens motorik 

Finmotoriskt arbete som kännetecknas av högt tempo och monotoni har ansetts som 
mer lämpat för kvinnor än män. Resultat från forskning har dock visat att män har 
minst lika bra finmotoriska grundförutsättningar och dessutom är signifikant snabbare 
än kvinnor. Äldre människor har visat sig ha sämre fingerfärdighet, och här såg man 
en viss skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnorna presterade bättre, men detta 
beror snarare på att de har tränat upp sin förmåga genom att de i större utsträckning 
har varit sysselsatta med finmotoriskt krävande arbeten, än att de är kvinnor. 
(Sperling L. 1990) 

3.2.7 Handens styrka 

I figur tabell 3.1 visas kvinnors och mäns styrka vid olika grepp. God förmåga till 
utveckling av kraft innebär mindre belastning vid utförande av en arbetsuppgift. 
Kvinnors förmåga till kraftutveckling är 60 till 70 procent av männens, vilket innebär 
att kvinnor måste arbeta med en jämförelsevis större kraftinsats än män. En mätning 
av kraftutveckling i handgreppet vid ett finmotoriskt arbete visade att kvinnorna 
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arbetade med 20 till 30 procent av sin maximala kraft, jämfört med männen som bara 
behövde använda 10 till 15 procent. Statisk belastning från 20 procent och uppåt 
innebär en försämrad blodcirkulation i musklerna, vilket ger muskeluttröttning med 
risk för besvär och skadlig inverkan. Det har även visat sig att gravida kvinnor har en 
handstyrka som är signifikant lägre än för icke gravida kvinnor, vilket kan leda till 
ännu större belastning av hand och arm.(Sperling L., 1990) 

Vid användning av precisionsgrepp är de starkaste fingrarna pek- och långfingret, 
bidrag från olika fingrar förändras dock med yttre kraftkrav. Det så kallade 
nyckelgreppet, med tummens topp pressad mot pekfingrets topp är det starkaste 
greppet för att dra. Om handskar bärs, kommer den kraft som utövas sannolikt att 
minska på grund av sämre kontakt och ökad risk för halka. Bärandet av handskar kan 
minska taktil (överföring av information eller känsla vid beröring) feedback, vilket i 
sin tur orsakar en tendens att greppa med onödigt stor kraft. Om välsittande handskar 
används kan de dock utgöra ett hjälpmedel om ytan är glatt eller obekvämt att greppa. 
(Pheasant S., Haslegrave C. 2006) 

Styrka avtar med åldern. Handstyrkan är som störst mellan 25 och 40 år för att sedan 
avta. Vid 70 års ålder kvarstår 75 procent av kraften som ung. (Sperling L. 1990) 

Det grepp som till exempel krävs för att hålla i och skruva av ett lock från en burk 
minskar med cirka 35 till 40 procent för friska vuxna mellan åldrarna 20 till 30 och 70 
till 80 år.  Dessutom lider många människor av alla åldrar av ytterligare nedsatt styrka 
på grund av skada eller sjukdom. Många människor inom den allmänna befolkningen 
kommer därför att ha mycket svagare händer än vad publicerade tabeller anger. 
Personer med nedsatt handstyrka upplever ett flertal problem med vardagliga 
aktiviteter, som att vrida av locket på en burk eller att öppna en 
livsmedelsförpackning. Att utföra vardagliga sysslor med sina händer bör inte kräva 
något i närheten av maximal styrka. Allmänt använda riktlinjer innebär att en kraft 
som måste utövas kontinuerligt under en längre tid inte bör överstiga 10 till 15 
procent av maximal styrka. Krafter som utövas över en kort period eller med täta 
mellanrum bör inte överstiga 30 procent av maximal styrka och krafter som utövas 
endast tillfälligt och för en kort stund bör inte överstiga 60 procent av maximal styrka 
(Pheasant S., Haslegrave C. 2006) 

Gripkraft är störst när handleden befinner sig i sitt neutralläge och minskar efter hand 
som handleden rör sig bort från en neutral position i någon riktning, och är således 
minst när handleden är böjd. Detta beror på att när handleden är böjd minskar 
fingrarnas förmåga att skapa spänning.  Av detta skäl vore det önskvärt att handtag 
utformas på ett sådant sätt att när verktyget är i bruk ska handleden vara så nära den 
neutrala ställningen som möjligt, då krävs det mindre styrka och musklerna måste 
således inte arbeta lika mycket för att åstadkomma samma kraft. (Pheasant S., 
Haslegrave C. 2006) 
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3.2.8 Höger eller vänsterhänt 

För majoriteten av alla människor är högerhanden dominant. En minoritet på ungefär 
10 procent sägs vara vänsterhänta. Dock underskattar denna siffra troligen den sanna 
andelen då barn under vissa perioder har avråtts från att använda sin vänsterhand., 
detta förekommer fortfarande i vissa kulturer. (Pheasant S., Haslegrave C., s145 -146) 

Rapportens författare har själv hört historier om hur hennes farfar, som var 
vänsterhänt tvingades att använda sin högerhand då han skulle skriva på sin 
griffeltavla i skolan. Vänsterhanden suddade enligt läraren ut texten och bands 
således fast bakom stolsryggen. 

Att använda sin dominanta hand ger en större psykomotorisk färdighet och känns mer 
naturligt. Greppet blir dessutom aningen starkare, den dominerande handen är 6.5 
procent starkare än den icke-dominanta handen. Alltför många produkter är designade 
för högerhänta vilket utgör en nackdel för vänsterhänta. (Pheasant S., Haslegrave C. 
2006) 

3.2.9 Handen och kroppens arbetsställningar 

Arbetsställningen och arbetshöjden har stor betydelse för handfunktionen. En 
individuellt anpassad arbetsplats har därför stor inverkan på vår hands välbefinnande. 
Om arbetsytan är för högt upp måste handleden arbeta neråtböjd, vilket kan ge 
upphov till belastningsproblem. Kvinnor är i genomsnitt kortare än män, även om det 
påvisats att 5 procent av männen är kortare än medelkvinnan. Både män och kvinnor 
har därigenom nytta av en flexibel utformning av arbetsplatsen. Förutom längden 
skiljer sig även män och kvinnors kroppsproportioner, om en man och en kvinna av 
samma längd och vikt lyfter samma föremål utsätts de ändå för olika hög belastning. 
Kvinnor har längre rygg, vilket medför en större belastning på ländryggen. Män har 
större skulderbredd än höftbredd, hos kvinnor är måttförhållandena oftast omvända. 
Detta innebär att när en kvinna bär en väska eller liknande med ett krokgrepp längst 
med kroppen måste armbågen hållas intill höften, vilket ger en olämplig 
handledställning. För män kan bördan pendla fritt. För en gravid kvinna uppkommer 
ytterligare könsspecifika skillnader, då tyngdpunkten och kroppskonturerna förändras 
och rubbar kroppens balans. (Sperling L. 1990) 

En alltför hög arbetsyta medför en dålig handledsställning som kan ge upphov till 
nervinklämning i handloven (karpaltunnelsyndrom). Symptomen som följer av detta 
är främst domning, smärta och kraftförlust. Kvinnor drabbas i högre grad än män med 
motsvarande kroppsmått, dessutom sägs det att hormonförändringar till följd av p-
piller, graviditet, klimakterium och större gynekologiska ingrepp ökar risken 
ytterligare. Ett högt arbetstempo samt ett ensidigt yrkesarbete ökar risken för 
karpaltunnelsyndrom, handhållna verktyg är den största riskfaktorn. (Sperling L. 
1990) 
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3.2.10 Fysisk belastning 

Fysiska belastningar i form av helkropps-belastning och lokal belastning kan i vissa 
fall medföra skador på kroppens vävnader och organ. Statisk belastning avser en 
långvarig kontinuerlig belastning utan variation i muskellängd eller kraft. Vid höga 
sådana belastningar kan effekter som nedsatt blodcirkulation, trötthet och smärta i 
muskulaturen förkomma. Låga statiska belastningar ger oftast inga akuta besvär, men 
på lång sikt kan även detta generera besvär och sjukdomar i leder och muskulatur. 
Mycket av det arbetet som utförs på dagens arbetsplatser karaktäriseras i allt högre 
grad av långvariga, låga belastningar och i många fall är belastningen så låg att den 
som drabbas av besvär inte kopplar det till den skadliga exponeringen. Trötthet och 
smärta övergår i längden ofta till kroniska besvär och sjukdomar. Arbeten på en så låg 
statisk belastningsnivå som 2-5 procent av maximal muskelstyrka har visat sig ge 
verifierbara sjukliga förändringar, främst i kappmuskeln som stabiliserar 
skulderbladet och hela armen men även i vissa underarmsmuskler. Med 
belastningsvariation, omväxlande lätta och tunga belastningar och mellanliggande 
pauser kan sådana problem undvikas. (Hägg G. et al 2008) 

Extern exponering syftar till de yttre krafter och moment som påverkar en individ.  
När dessa krafter och moment sedan fördelas på olika strukturer i kroppen 
uppkommer intern exponering. Intern exponering påverkas bland annat av 
kroppsstorlek, fysisk kapacitet och arbetsteknik. (Hägg G, 2001) 

Fördelningen över tid är en viktig aspekt på den mekaniska exponeringen. Både 
medelexponeringen över tid och graden av förändring och upprepning är ofta 
avgörande för eventuella skadliga effekter. Hur upprepning, repetitivitet, definieras är 
inte alls självklart, faktorer som behöver beaktas är bland annat amplitud, antalet 
repetitioner, cykeltiden och graden av likhet i upprepningen. Exponeringen påverkas 
av arbetsorganisatoriska förhållanden likväl som verktygets utformning och 
arbetsstationer. Arbetsfördelningen mellan människa och maskin spelar in, men också 
faktorer som ackord, vilket ökar arbetstakten. (Hägg G, 2001) 

Kopplingen till olika handaktiviteter påverkar den interna exponeringens storlek. 
Muskelaktiviteten i, främst, supraspinatusmuskeln, placerad under skulderbladet, ökar 
av såväl dynamiska som statiska handkontraktioner. Muskelaktiviteten i 
skuldermuskulaturen ökar vid ökat krav på precision i manuella arbeten. Troligen hör 
detta delvis ihop med att stressen ökar med ökade krav på precision och psykisk stress 
påverkar generellt muskelspänningen i skulderregionen. (Hägg G, 2001) 

I många situationer är handen den biologiska slutpunkten i det länksystem som utgörs 
av hand och arm, krafter och moment överförs till och från verktyg genom handen. 
Genom detta uppstår, lokalt i handen, ett yttryck på huden som är beroende av 
storleken på kraften och ytan i handen på vilken den verkar. Blodcirkulationen stryps 
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vid vinkelrät kraft, då huden pressas ihop med dess blodkärl. Om blodcirkulationen 
stryps under en längre tid kan det leda till vävnadsdöd, dock är så långa tiden inte 
aktuella under manuellt arbete. Trycket kan däremot ge upphov till smärta. (Hägg G, 
2001)  

Tangentiella krafter ger mer påtagliga effekter. Dessa uppstår på grund av 
friktionskrafter då ett föremål trycks mot huden samtidigt som det rör sig längs 
huden. Den omedelbara konsekvensen av sådan påverkan är hudrodnad, men om 
exponeringen fortsätter med tillräcklig styrka separerar hornlagret från överhuden. 
Håligheten som uppkommer fylls med vävnadsvätska och en blåsa uppstår. Beroende 
på tryckets storlek, rörelsens hastighet och friktionsförhållandena kan tiden som krävs 
variera från någon minut till en halvtimme. Det är nästan enbart i handflatan och på 
fingrarnas innersidor som denna typ av blåsor uppkommer. På andra ställen på 
kroppen uppstår skrubb- och skavsår istället då hornlagret inte är tillräckligt tjockt för 
att bilda en blåsa. Långvarig låg exponering leder till att huden ökar nygenerering av 
cellor och valkar uppstår som en följd av att hornlagret blir tjockare. (Hägg G, 2001) 

3.2.11 Verktygsutformning  

När avståndet mellan tillverkaren av verktyg och brukare av verktyg ökar tappas lätt 
återkopplingen till användandet och brukarsynpunkter. Detta kan i sin tur leda till att 
verktyget inte blir utformat på ett sätt som är optimalt för användandet av verktyget. 
Därför är det viktigt att vid utformning av handhållna verktyg skaffa sig en förståelse 
för användandet och användaren. (Hägg G, 2001) 

Vid industriell tillverkning av handverktyg och handmaskiner läggs mer fokus på att 
lösa specifikt tekniska problem vid verktygsanvändningen, det vill säga faktorer som 
ljud, vibrationer, kraftöverföring och hållfasthet. Brukarkraven kommer i andra hand. 
(Sperling L. 1990) 

På den tiden när handverktyg utformades i nära kontakt med användaren var det 
naturligt att ta hänsyn till kvinnornas mindre handmått och styrkeresurser, men i takt 
med industrialiseringen försummades anpassningen till kvinnornas förutsättningar allt 
mer. (Sperling L. 1990) Än idag är många verktyg utformade med män i åtanke, trots 
att de används av många kvinnor. 

Angående ett verktygs storlek och form finns det förutom de rent funktionsspecifika 
aspekterna en rad andra egenskaper som är viktiga, såsom optimal överföring av kraft 
och moment, komfort, kontroll över verktyget, skaderiskminimering samt möjlighet 
till afferent återföring av verktygets exakta läge och arbetsförhållanden. Även 
verktygets design bör vara genomtänkt, den bör signalera hur den ska användas på 
bästa sätt. Att tänka på är dock att en alltför specialiserad utformning som inte är 
nödvändig kan begränsa verktygets användningsområden. Den tilltänkta 
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brukargruppen för det verktyg som ska utformas bör vara väldefinierad, den 
genomsnittliga handstorleken på män och kvinnor är till exempel avgörande för hur 
många verktyg bör utformas. Mannen har länge utgjort norm inom skapandet av 
handverktyg, vilket har lett till att många är rent opraktiska att använda för kvinnor då 
skillnaderna är stora gällande både handstorlek och muskelstyrka. (Hägg G. et. al. 
2008) 

Vikten av verktygets utformning med hänsyn till kraftöverföringen varierar beroende 
på vilken typ av kraft som ska överföras. Vid överföring av en matningskraft spelar 
verktygsutformningen en mindre roll, till skillnad från överföring av gripkraft där 
verktygets storlek spelar stor roll. För generering av vridmoment är handtagets form 
och storlek viktigt. (Hägg G, 2001) 

Huvudprincipen när det gäller komfort och besvär är att kraften bör fördelas över så 
stor yta som möjlig för att ge lägsta möjliga yttryck. En stor kontaktyta mellan 
verktyg och hand är viktig både när stora krav ställs på kraft i kombination med 
precision för att uppnå maximal stabilitet och för en afferent återföring av information 
om verktygets position och arbetets förlopp. Ett verktyg bör naturligtvis vara så lätt 
som möjligt så länga vikten inte är av betydelse för funktionen. Rekommenderad 
maximal vikt är 1.75kg för precisionsverktyg och 2.3 kg för övriga verktyg. 
Tyngdpunkten bör normalt ligga så nära handleden som möjligt för att utgöra minsta 
möjliga belastande moment på densamma, med undantag för verktyg som av 
dynamiska funktionsskäl bör ha sin tyngdpunkt längre ut. Ett mjukt material fördelar 
kraften över en större yta men innebär ofta att gripkraften måste ökas för att bibehålla 
kontroll över verktyget (Hägg G. et. al.) 2008) 

Vid användning av verktyg för att överföra moment är friktionen mellan hud och 
verktyg avgörande för vilket moment som kan överföras. Studier visar att förhållandet 
mellan material och profil inte är helt lätt att identifiera, faktorer som fukt, svett, fett 
eller smuts påverkar dessutom förhållandet. (Hägg G. 2001) 

Utformningen av handverktyg får ofta konsekvenser för arbetsställningen i stort. I 
huvudsak bör tre kroppsdelar beaktas; rygg, överarm och handled. Böjd och vriden 
rygg bör undvikas, likaså statiska positioner med lyft överarm, såväl framåt som utåt, 
undvikas. (Skuldermuskulaturen måste dock aktiveras statiskt vid krav på precision i 
handen även när överarmen befinner sig intill bålen under förutsättning att 
underarmen/handleden inte har något stöd.) Även extrema handledsvinklar är 
riskfaktorer för besvär med handleden, en naturlig handställning bör eftersträvas om 
möjligt. (Hägg G.et. al. 2008) 

Blodcirkulationen i huden i handflatan upphör vid ett tryck på cirka 50kPa, för att en 
vävnadsskada ska uppstå måste cirkulationen dock vara strypt i flera timmar. Vid 
alldaglig hantering av föremål och verktyg ligger trycknivåerna inom området 10 till 
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100 kPa. Den tryckkänsligaste delen av handflatan är tummens valk. Högsta 
accepterade trycknivå i handflatan under längre verktygsanvändning för kvinnor 
respektive män är ungefär 100 respektive 200 kPa. Skarpa kanter och rillor bör på 
grund av detta inte förekomma på ytor i kontakt med handen. (Hägg G. et. al. 2008) 

Även välutformade handverktyg kan ge upphov till belastningsbesvär om 
belastningen är enformig och upprepas ofta. Besvären kan förutom handen även 
drabba arm, skuldra och nacke. Vanliga orsaker till belastningsbesvär vid hantering 
av handverktyg är faktorer som repetitivitet, stora krav på kraft, mekanisk påverkan 
(punkttryck), felaktig arbetsställning, vibrationer samt kyla. Särskilt kombinationen 
av repetitivitet och stora krav på kraft medför stora risker för belastningsbesvär.  
(Sperling L. 1990)  

3.2.12 Riktlinjer för handverktyg 

Riktlinjer för utformning av handverktyg studeras för att, om möjligt, appliceras vid 
konceptutveckling. Då riktlinjerna är framtagna för handhållna verktyg inom 
industrin kanske inte alla riktlinjer passar på de koncept som senare tas fram men det 
ger ändå en anvisning. 

 
-‐ Handverktyg skall utformas så att den mest ändamålsenliga greppfattningen 

kan användas. Formen på verktyget ska underlätta en mångsidig greppbarhet 
då det förekommer variationer i greppmönster hos olika individer vid skilda 
arbetsuppgifter 
 

-‐ Verktygsvikten skall vara så låg som funktionen tillåter, allt för att underlätta 
hanteringen för personer med små kroppsmått och låg muskelstyrka.  
 

-‐ Formen på verktyget skall motverka att det glider ur handen. Parerskydd skall 
finnas som skydd mot vassa delar. 
 

-‐ Handverktyget skall ha en form och funktion som underlättar ett snabbt och 
precist arbete utan att öka belastningen på hand och arm.  
 

-‐ Vid användningen av handverktyg skall en strävan efter att minska moment 
som repetitivitet, fasthållningskraft och finmanipulation finnas. 
 

-‐ Skarpa kanter på verktyget ökar yttrycket och kan skada senor och nerver och 
bör därför undvikas. 
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-‐ Verktyget skall vara välbalanserat då fram- eller baktunghet kan ge 
handledsbesvär. 
 

-‐ Verktygets greppdelar skall kännas behagliga mot handen, de ska isolera 
handen mot värme och kyla, en kall hand ger sämre prestation och råkar 
lättare ut för belastningsbesvär. 
 

-‐ Verktyget skall ha en funktionell och tydlig utformning så att det används på 
rätt sätt och är lätt att känna igen. 
 

-‐ Verktyget skall ha en form och ytstruktur som inte samlar smuts och är lätt att 
göra ren, de ska heller inte innehålla krom eller nickel som är 
allergiframkallande. 
 

-‐ Verktyg skall disponeras efter de muskelsvagare användarnas styrkeresurser 
för att passa flertalet brukare. 
 

-‐ Kvinnors drag- och skjutkraft är störst vid ett handtagsomfång av 9 till 11 cm 
och männens störst vid 11 till 13 cm.  
 

-‐ Fingrarnas och handflatans kontaktyta med cylindriska verktyg för 
kraftkrävande arbeten skall omsluta mer än cylinderns halva omkrets, men 
inte helt omsluta den. 
 

-‐ Precisionsverktyg har begränsade kontaktytor och precisionsgrepp innebär 
därför höga relativa belastningar jämfört med ett helhandsgrepp. Det är 
därmed viktigt att handtagen är tillräckligt stora för att fördela yttrycket på 
greppytorna. 
 

-‐ Greppformade handtag skall undvikas då de är obekväma och skadliga för de 
med handmått som inte passar greppet, släta ytor ger dessutom en mer 
mångsidig användning. (Sperling L. 1990)  

3.3 Analys  
Frågan om ergonomi är komplex. Många faktorer påverkar hur en rörelse eller en 
belastning påverkar kroppen. Det blir dock tydligt att även små belastningar kan 
orsaka skador på lång sikt då exponering är kontinuerlig. Små muskler har lägre 
maximal kraft och därför krävs en mindre ansträngning för att trötta ut dessa. 
Sammantaget kan sägas att det finns anledning att undersöka även de till synes små 
ansträngningarna i arbetet som utförs ofta.  
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Majoriteten av de som arbetar inom vården är kvinnor. Kvinnor har lägre maximal 
styrka än män och använder vid finmotoriskt arbete en större andel av denna 
maximala styrka. Redan här finns en anledning att titta på det handintensiva arbetet 
som utförs inom vården. Det krävs inte lång eftertanke för att inse att händerna är ett 
viktigt verktyg för de flesta som arbetar i vården. 
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4 Observation och skuggning 

4.1 Metod  
Observation kan delas in i två grupper, deltagande och icke-deltagande observation. 
Deltagande observation innebär att observatören deltar i den aktivitet som hon 
observerar. Icke-deltagande observation utförs så att observatören iakttar situationen 
eller händelsen utifrån, men den iakttagne är medveten om iakttagelsen. (Björklund, 
M. och Paulsson, U. 2010) 

Här utförs icke-deltagande observationer för att ge en bättre förståelse för hur 
arbetsplatserna ser ut och var risk för handergonomiska problem kan uppstå. 
Observationen fungerade som en rundvandring där observatörerna fick se hur olika 
arbetsmoment gick till och prata med flera olika sköterskor. Under observationen 
diskuteras författarnas frågor och funderingar med de observerade personerna, både 
frågeställningar som formulerats i förväg och spontana frågor som uppkommer under 
tiden. Observationerna utförs på kirurgavdelning 31 vid Helsingborgs lasarett, 
operationsavdelningen vid Helsingborgs lasarett, sterilcentralen vid Helsingborgs 
lasarett samt provtagningslaboratoriet vid Lineros vårdcentral. Författarna är 
medvetna om att det förekommer handrelaterade problem på dessa arbetsplatser redan 
innan observationen, vilket är anledningen till valet att utföra observationer här. 
Arbetsuppgifterna skiljer sig åt mellan de olika avdelningarna och även fördelningen 
av sjuksköterskor och undersköterskor. Att göra observationer på fler än en 
arbetsplats gör det möjligt att se om det finns samma problem på olika ställen, vilket 
då påvisar att det är ett problem som bör uppmärksammas.  

Observation vid Lineros vårdcentral sker på laboratoriet. På laboratoriet hanteras 
provtagning, EKG, audiogram, blodtrycksmätning och spirometri. (Primärvården 
Skåne, 2012) Till de vanligaste uppgifterna, och de som iakttas under observationen, 
hör blodprov, urinprov, avföringsprov och halsprover. Här arbetar enbart 
undersköterskor. Observationerna dokumenteras med hjälp av filmkamera samt 
digitalkamera. Innan besöket har en kort diskussion med personalen antytt att det 
finns medarbetare som upplever handproblem och smärta, vissa värre än andra.  

Innan observationerna togs följande frågeställningar fram. Dessa är avsedda att ha i 
bakhuvudet vid observationstillfället.  

-‐ Vilka arbetsmoment utförs?  
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-‐ Hur handintensivt är arbetet? 
-‐ Vid vilka arbetsmoment används förpackningar? 
-‐ Vilken/vilka typer av förpackningar förekommer? 
-‐ Hur används förpackningarna?  
-‐ Hur ofta används förpackningarna?  
-‐ Vilket är det vanligast förekommande greppet? 
-‐ Förekommer huvudsakligen krav på kraft eller precision? 
-‐ Vilka arbetsmoment anses vara påfrestande eller ger upphov till smärta?  
-‐ Vilka förpackningar orsakar smärta? 
-‐ Vem upplever smärta? (Kön, ålder, arbetsuppgifter/befattning) 

Observationen vid Helsingborgs Lasarett sker vid operationsavdelningen, 
sterilcentralen samt på kirurgavdelning 31. Här arbetar både undersköterskor, 
operationsundersköterskor och sjuksköterskor. På operationsavdelningen utförs 
operationer och allt arbete som krävs kring en operation. Här anses 
operationsundersköterskornas arbete vara av extra intresse då det enligt Anette, 
operationssköterska, är de som utför mest handintensivt arbete. Sterilcentralen 
hanterar alla instrument från operationsavdelningen som inte är engångsartiklar. 
Verktyg tvättas, förpackas och steriliseras för att sedan förvaras eller skickas tillbaka 
till operationsavdelningen. På sterilcentralen arbetar mestadels undersköterskor och 
samtliga har samma uppgifter som utförs enligt schema. Kirurgavdelning 31 är den 
avdelning där patienten befinner sig före och efter operation. Här arbetar både 
undersköterskor och sjuksköterskor men platschefen anser att sjuksköterskornas 
arbete är av större intresse för denna studie. Vid observation iakttas dock även några 
av undersköterskornas arbetsuppgifter för att få en bra helhetsbild.  

Även vid denna observation användes de frågeställningar som formulerats inför 
besöket på Linero inklusive några frågor gällande de sterila kraven på arbetsplatsen. I 
den mån det är möjligt och tillåtet dokumenteras även denna observation med hjälp av 
filmkamera samt digitalkamera.  

-‐ Hur påverkar sterilkrav förpackningarnas utformning?  
-‐ Hur påverkar sterilkrav personalens utrustning? Bär de handskar eller 

andra beklädnader som inverkar på handergonomin?  

Efter observationerna utförs skuggning på två utvalda avdelningar. Skuggningen ger 
möjlighet att närmare följa arbetet. 

Skuggning är en form av icke-deltagande observation. Fördelarna med skuggning är 
möjligheten att göra en undersökning som speglar den dagliga verksamheten samt att 
få en egenupplevd erfarenhet. Svårigheterna består huvudsakligen av att ständigt vara 
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uppmärksam, fatta etiska beslut och att det kan vara psykiskt påfrestande. 
(Czarniawska B. 2007) 

Skuggning utförs på två olika arbetsplatser inom vården, på kirurgavdelning 31 vid 
Helsingborgs lasarett och vid provtagningslaboratoriet på Lineros vårdcentral. Till 
skillnad från vid observationen följdes här en specifik person under en vanlig 
arbetsdag. Valet att utföra skuggning på dessa arbetsplatser grundar sig i misstankar 
om att det förekom mycket handintensivt arbete och därav finns risk för besvär på 
dessa avdelningar.  

Båda skuggningstillfällena är varianter av icke-deltagande observationer då 
observatörerna inte har den kompetens som krävs för att delta i de arbetsuppgifter 
som utförs. Vårdpersonalen är van att utföra de aktuella arbetsuppgifterna och därför 
anses inte observatören påverka personalen, vilken i sin tur betyder att iakttagen data 
anses vara rättvisande för hur situationen ser ut. Även det faktum att det inte är 
personalens förmåga att utföra uppgifter som iakttags, utan utformningen av de 
produkter som används samt händernas aktivitet, gör att observatörens närvaro inte 
anses påverka utförandet av uppgifterna och därigenom ge rättvisa resultat. 

På kirurgavdelning 31 skuggas Eva-Marie Dwenger, sjuksköterska, under en dag. 
Valet av person att skugga baseras på vem platschefen anser vara lämplig, det är 
viktigt att personen i fråga är bekväm med att bli skuggad. Vid skuggningen följs 
dagens arbetsuppgifter, Eva-Marie avgör när det är okej eller inte att följa med henne 
in till en patient, för att inte riskera att uppröra eller störa patienterna. Då stor del av 
arbetet, framförallt arbete med förberedelser kring läkemedel, sker utanför patientens 
rum anses detta inte vara något problem för resultatet av skuggningen. Dagen 
dokumenteras med hjälp av videokamera och anteckningar. Då skuggningen till stor 
del sker i miljöer där det endast är observatörerna och Eva-Marie som vistas är det lätt 
att ställa frågor och anteckna under tiden. Vid några tillfällen iakttas även andra 
personer som utför uppgifter som är intressanta att ta del av.  

På provtagningslaboratoriet på Lineros vårdcentral sker skuggningen utifrån en 
position i rummet. Då rummet är så pass litet att samtliga undersköterskor kan iakttas 
från samma position väljs detta sätt att skugga arbetet. Undersköterskornas arbete 
med patienter och provhantering observeras. Arbetsuppgifterna dokumenteras då de 
utförs, med hjälp av filmkamera. En uppfattning om arbetets takt och omfattning 
skapas genom att se hur personalen samarbetar och fördelar uppgifter. 

4.2 Resultat  

4.2.1 Observation provtagningslaboratoriet vid Lineros vårdcentral  

Observation vid Lineros vårdcentral består av en rundtur på provningslaboratoriet. 
Observatörerna tittar på förpackningar och produkter som personalen använder. I 
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samband med detta uppkommer en ostrukturerad intervju där frågor ställds allt 
eftersom de kommer upp, när ämnet berörs.  

Monika, som är undersköterska på laboratoriet, har arbetat inom yrket sedan 1978. 
Hon har utvecklat artros i båda tummarna och har kronisk värk. Vid handkirurgen har 
hon fått svaret att operation är enda lösningen. Monika berättar att problemen och 
smärtan har långsamt ökat över de senaste 10-15 åren. Ibland är smärtan så stark att 
Monika inte kan öppna förpackningarna och då får hon hjälp av en kollega. Det finns 
saxar som hjälpmedel, men Monika säger att det inte är något bra hjälpmedel då det 
tar tid och är krångligt. Artrosen i tummarna påverkar Monikas liv även utanför 
jobbet, allt som innebär någon användning av tummarna, exempelvis öppnande av 
diverse skruvkorkar, är smärtsamt.   

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att ta blodprover från patienter och att 
sedan analysera dessa med hjälp av diverse maskiner. Vid urinprover och 
avföringsprover lämnar patienten in ett färdigt prov som analyseras av personalen. 
Även halsprover förekommer. Samtliga i personalen vid denna avdelning är 
undersköterskor. Vid all kontakt med patienter, verktyg och förpackningar används 
plasthandskar. Stor del av arbetet utförs sittandes, vid patienten, eller ståendes, vid 
arbetsbänk. Arbete vid patient kräver mycket rörelse i horisontell led för att nå olika 
verktyg, soppåse och patient. Arbetsställningen går till viss del att påverka och 
anpassa, men det viktigaste vid detta arbete är att patienter inte upplever något obehag 
och därför anpassas arbetsställningen i första hand efter detta. Arbetet innebär mycket 
arbete med armarna i en position där de inte kan vilas mot något, utan hanterar 
förpackningar och verktyg i olika ”fria” höjder, vilket leder till trött och ömmande 
nacke och axlar.  

Vid provtagningen används flera verktyg som hanteras av handen. Många av 
verktygen är utformade på ett sätt som gör att de upplevs som otympliga eller rent av 
smärtsamma för handen att hantera. I vissa fall beror det på att utformningen tvingar 
fingrarna att arbeta i ändläge. Andra faktorer kan vara vassa kanter eller obekväma 
ställningar. Flera av förpackningarna och verktygen som förekommer öppnas i flera 
steg och ofta med en kombination av vridning och dragning, ibland samtidigt.  

4.2.2 Observation operationsavdelningen vid Helsingborgs lasarett 

Även denna observation består av en rundvandring. Operationssjuksköterskan Anette 
Civilis visar observatörerna runt och berättar hur en operation går till, vilka 
förberedelser och efterarbete som krävs, vilka instrument och verktyg som används 
samt vilka arbetsuppgifter och moment sjuksköterskor respektive undersköterskor 
utför. Under rundvandringen fanns det möjlighet att prata med ett antal sjuksköterskor 
och undersköterskor som möts på vägen. Det diskuteras främst om vilka 
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arbetsuppgifter eller produkter som upplevs besvärliga, vad de har för problem med 
sina händer och vad de tror att detta kan bero på. 

På operationsavdelningens lager förvaras alla verktyg och produkter som används vid 
operationerna. Till lagret kommer stora kartonger som innehåller verktyg som är 
sterilförpackade. Kartongerna öppnas och placeras på hyllor eller packas ur för att 
placera innehållet i andra lådor för förvaring. Många moment som innefattar att 
trycka in dåligt perforerade kartonger har gett de som arbetar här torr och 
problematisk hud på händerna. Det förekommer även en hel del hantering av galler, 
lådor i flätat stål, som ska lyftas, dras ut och flyttas. Dessa är tunga och inte speciellt 
greppvänliga. De stora kartongerna som ska öppnas har en symbol på sig, att kniv inte 
får användas. ”Det gör vi ändå” säger en av sköterskorna, ”hur skulle det annars gå 
till? ” 

Operationsundersköterskans uppgift är att se till att allt är i ordning och att allt som 
behövs vid operationen finns på plats då operationen påbörjas. Det innebär bland 
annat att duka upp alla instrument som används vid operationen. Instrumenten ligger 
förvarade i ett stort galler som packats på sterilcentralen på lasarettet och som sedan 
förvaras på ett lager på operationsavdelningen. I gallret är sedan varje instrument 
styckförpackat i en steril förpackning som förpackats och steriliserats på 
sterilcentralen. Antalet instrument som ska dukas upp, och således antalet 
förpackningar som ska öppnas, beror på vilken operation som ska genomföras. Vid en 
ortopedisk operation kan det handla om cirka 40 förpackningar. Det är också 
undersköterskans uppgift att se till att operationsbordet blir rätt inställt när patienten 
är på plats. Det innebär att vrida på skruvar och vred samtidigt som kroppsdelar ska 
flyttas och hållas på plats. Detta är både tungt och obekvämt för den som utför 
arbetet. De vred som ska vridas för att ändra bordets position måste skruvas åt hårt för 
att garantera att bordet är fast positionerat under operationen. Detta innebär att vreden 
är hårda att lossa när ändringar ska göras. Vreden är ofta kalla och glatta då stora krav 
ställs på att de ska vara sterila och lätta att rengöra. Många regleringar av till exempel 
bårar och tillsatser för att hålla upp armar eller ben som monteras på dessa görs med 
patienten liggandes på båren 

Vid observationerna framgick att Helsingborgs lasarett under våren 2012, 
förmodligen med start i maj månad, ska prova att använda kundanpassade 
operationsset från Mölnlycke. Dessa kundanpassade kit är en stor förpackning som 
innehåller de verktyg som behövs för ett visst ingrepp. De ingrepp som Helsingborgs 
lasarett valt att ha kundanpassade kit till är proteskirurgi för höftoperationer, port-a-
cath (en venkatet som opererats in under huden för att slippa sätta i en ny kanyl för 
varje injektion) samt kejsarsnitt och TVT-operationer (operation vid urinläckage) på 
gynekologen.  



4 Observation och skuggning 
 

 26 

4.2.3 Observation sterilcentralen vid Helsingborgs lasarett 

På sterilcentralen tvättas, steriliseras och förpackas de verktyg som används på bland 
annat operationsavdelningen. Arbetet består av att ta emot verktygen när de kommer 
från operationen, att dela upp och tvätta verktygen i diskmaskin, att paketera 
verktygen i förpackningar, placera verktygen i galler och slutligen köra igenom 
gallerna i autoklaven där verktygen steriliseras. En hel del lyft av galler förekommer 
då dessa ska lyftas upp på bandet som går genom autoklaven för att sedan lyftas av 
bandet och ställas på hyllor i förvaringsutrymmet.  

Under besöket förs en diskussion med Kerstin som tidigare har arbetat på 
operationsavdelningen men valt att byta till sterilcentralen då hon har problem med 
både sina knän och händer. Kerstin berättar att artros finns i släkten på både hennes 
mor och fars sida och att hon har hört att det inte är någon idé att anmäla det som en 
arbetsskada då det är svårt att få besvären att klassas som det. Handproblem 
förekommer hos flera av undersköterskorna på sterilcentralen och en annan sköterska 
visar på en knöl i handen och säger att hon inte vet vad det är, och att hon heller inte 
har kollat upp det, men att hon har svårt att öppna vanliga burkar hemma på grund av 
att hennes händer har blivit så svaga.  

4.2.4 Observation kirurgavdelning 31 vid Helsingborgs lasarett 

På kirurgavdelningen behandlas patienter inför och efter kirurgiska ingrepp. 
Arbetsuppgifterna består av bland annat av medicinering, isättning av dropp, 
förflyttning av patienter och sängar, omläggning av sår och beredning av läkemedel. 
Alla uppgifter som innebär hantering av läkemedel utförs av sjuksköterskorna. 
Hantering och beredning av läkemedel sker i det rum där alla läkemedel förvaras. 
Läkemedelsrummet är låst och endast behörig personal har nyckel för att öppna 
rummet.  

Maria, avdelningschef, tror att sjuksköterskorna utför flest moment som kan medföra 
problem med händer och handleder då de öppnar flest förpackningar och utför 
medicineringen till patienterna. Många moment består av att trycka ut piller med 
tummarna samt att använda nyckelgreppet för att öppna olika förpackningar. Även 
fingertoppsgreppet är vanligt förekommande, samt öppnande av burkar med 
tummarna. Ett särskilt problemområde är att öppna och hänga upp förpackningarna 
med dropp som är både besvärliga att fästa vid droppstången och tunga att lyfta under 
tiden. 

4.2.5 Skuggning Linero vårdcentral 

Klockan närmar sig åtta och jag står utanför Linero vårdcentral. Bredvid mig står 
redan sex personer till och väntar. Dörrarna öppnas och vi går in för att ta varsin 
nummerlapp och sätta oss i väntrummet. Här väljer den som ska till 
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provmottagningen en kölapp för just detta. Fem över åtta öppnas dörren till 
provmottagningen för dagens första patient.  

Under förmiddagen tar provmottagningen emot både tidsbokade och drop in-
patienter. Vissa har varit hos doktorn innan och andra kommer för att ta regelbundna 
prover. Ibland kommer hemtjänsten och lämnar in ett prov, som tagits hemma hos en 
patient, för att få det analyserat. På eftermiddagen är provmottagningen endast 
öppen för dem som har en bokad tid och då är arbetsstyrkan en person mindre.  

Jag hittar en plats i mitten av rummet där jag kan stå utan att vara i vägen. Från min 
plats ser jag alla provtagningsstolar och analysbordet. Det är hela tiden rörelse i 
rummet, patienter kommer och går, prover och papper förflyttas från en plats till en 
annan och undersköterskorna växlar mellan olika arbetsuppgifter. Den kontinuerliga 
aktiviteten till trots är det en lugn och trevlig stämning i rummet. Många av de äldre 
patienterna har varit här förut, känner personalen och är pratglada. En digital tavla 
inne i laboratoriet anger hur många patienter som sitter utanför och väntar. När 
tavlan visar att kön är tillfälligt slut kan sköterskorna passa på att ta en kort 
pratstund innan de återgår till arbetsuppgifterna.  

Fyra undersköterskor jobbar på laboratoriet, där det finns möjlighet att ta emot tre 
patienter samtidigt. Arbetet fördelas jämt över de fyra undersköterskorna som ibland 
hjälps åt genom att en tar provet medan en annan förbereder dokumentation och 
analys. Innan frukostrasten klockan tio har tjugotvå patienter behandlats. Efter fikat 
minskar patientströmmen något och när det vid halv ett är dags för lunch har totalt 
trettiofem patienter besökt provmottagningen.  

Arbetet är mycket handintensivt. Varje moment tar bara några sekunder men det är 
många moment som utförs i följd och på så sätt är händerna och fingrarna ständigt 
aktiva. Det går fort att skaffa sig vanor, uppgifterna utförs på samma sätt varje gång 
och ofta utan tanke på hur det påverkar händer och fingrar. När det inte är patienter 
inne ägnar sig sköterskorna åt att fixa med saker som ska förberedas, dokumenteras 
eller sorteras. Även dessa moment involverar ofta händer och fingrar.  

Arbetsuppgifter laboratoriet Linero  

För att skapa en överblick över de arbetsuppgifter som utförs (se bilaga B för 
detaljerad beskrivning) och vilka delmoment som ingår i dessa sammanställs detta i 
en tabell (se tabell 4.1). Här redovisas också vilket grepp som används vid 
genomförandet av varje moment och hur många fingerengagerande moment varje 
arbetsuppgift utgör. Slutligen görs en sammanställning av hur många produkter som 
används för den aktuella arbetsuppgiften. 
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Tabell 4.1 Arbetsmoment som förekommer vid Linero vårdcentral  
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pekfinger 

I 

Blod i 
provtagningsenhet  

F II 

Venöst blodprov Stasband (se nedan) F/T/N IIII 
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Torka huden FF 
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Stick FF I 
Provrör FF/T IIII 

Analysera blodprover Etikett F IIII 
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Ta fram 
provtagningsenhet 

F/FF I 

Ventil i provrör DH/P I 
Blod i droppar DH IIII 
Blod i microkuvett F II 
Blod i 
provtagningsenhet 

F/FF I 

Sätt tillbaka 
provtagningsenhet 

P/FF I 

Pipett F II 
(Anteckna)  C I 

Avföringsprov analys Provsticka i provrör N I 2 1 Prov upp-och-ner F I 
Stasband Tryck ihop spänne F/T I 

4 1 Dra åt stasbandet N I 
Lossa bandet T/N I 
Knäpp upp spänne F I 

Halsprov Hålla provpinne F I 1 1 
Analysera urinprov Hålla provsticka F I 1 1 
Grepp 

F = Fingertoppsgrepp 
FF = Flerfingergrepp 
N = Nyckelgrepp 
DH = Diagonalt helhandsgrepp 
TT = Tumtryckning 
T = Tumme 
P = Pekfinger 
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Vidare sammanställs de förpackningar som förekommer i samband med dessa 
arbetsuppgifter i ännu en tabell (se tabell 4.2).  Förpackningarna delas upp utifrån 
dess material och utformning. Olika öppningstyper delas upp utifrån dess 
öppningsförfarande och även här redovisas vilket grepp som används vid öppnandet 
av förpackningen. Slutligen noteras antalet förpackningar som öppnas vid 
arbetsmomentet och en kommentar läggs till för att ge kompletterande information 
om handaktiviteten i arbetsuppgiften.  
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Tabell 4.2 Förpackningar som förekommer vid Linero vårdcentral 

4.2.6 Skuggning Helsingborgs lasarett  

Klockan är halv åtta. På kirurgavdelningen 31 känns det lugnt tryggt. Morgonljuset 
strömmar in genom fönstret och kompletteras av ljusgulaväggar och människor i vita 
rockar. Det känns lite som att vara på ett bibliotek, de som vistas här pratar lågmält 
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Kommentarer 

Kapillärt 
blodprov 

 HV N I 

2 

- En servett hålls i 
fingertoppsgrepp för att torka 
rent hud 

- Provtagningsenhet hålls i 
fingertoppsgrepp 

FP RÖ F I 

Venöst 
blodprov 

P FÖ F I 2 - Fingrarna används i alla 
moment av provtagningen  HD N I 

Analysera 
blodprov 

B PL F II  
4 

- Fingrarna används i alla 
moment av analysen. FP RÖ F I 

F VK F I 
Termometer 
öra 

 HV F I 2  
 HD F I 

Halsprov 50/50 FÖ F I  
3 

- Provpinnen hålls i ett 
fingertoppsgrepp under 
utförandet av testet. 

 HD F I 
 HV F I 

Analys av 
avföringsprov 

 PL TT I 
1 

- Förpackningen är lättöppnad 
men att utföra testet gör ont i 
fingrarna. 

Assistera 
läkare 

50/50 FÖ N II 

10 

- Många flärpar är små och 
pilliga att få tag i. 50/50 FÖ F IIII 

 HD N II 
 HT  N  I 
F PL TT I 

Analysering 
urinprov 

B VK N I 1  

Förpackning 

P = Plast 
Pa = Papper 
PaL = Laminerat papper 
50/50 = Hälften papper, 
hälften plast 
TK = Tablettkarta 
F = Flaska 
B = Burk 
FP = Foliepåse 

Öppningstyper 

RÖ = Rivöppning 
FÖ = Flärpöppning 
HD = Hatt med drag 
HV = Hatt med vrid 
HT = Hatt med tryck 
M = Membran 
VK = Vridkork 
PL = Plastlock 
 

Grepp 

F = Fingertoppsgrepp 
FF = Flerfingergrepp 
N = Nyckelgrepp 
DH = Diagonalt 
helhandsgrepp 
TT = Tumtryckning 
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och vi smyger fram i korridorerna. Idag ska vi skugga sjuksköterskorna på kirurgen 
och se vilket arbete deras händer utsätts för. 

Avdelning 31 är en kirurgisk och urologisk vårdavdelning, hit kommer patienter som 
har eller ska genomgå en operation. Innan operationen kan patienter behöva någon 
förberedande behandling. Efter operation får patienten återhämta sig och observeras 
för att se så allt står rätt till. Avdelningen är uppdelad i två enheter, urologi och 
kärlkirurgi/onkologisk kirurgi och har totalt 38 vårdplatser måndag till torsdag och 
28 vårdplatser över helgen. På den ena sidan är många av patienterna i 70-80 års 
ålder och ska genomgå eller har genomgått någon form av kärloperation. Här finns 
även många bröstcancerpatienter, dessa är i mer varierad ålder. På den andra sidan 
av avdelningen finns patienter som har opererats för urologiska ingrepp på grund av 
till exempel prostata-, njur- och blåscancer, cancer i urinblåsan, även bland dem 
varierar åldern.  

Arbetstiderna, för de 15 undersköterskor och 35 sjuksköterskor som arbetar här, är 
06.45 till 15.30, 14.00 till 22.00 eller 21.30 till 07.30 på vardagar. På helgerna är 
arbetstiderna något kortare. Det är särskilt sjuksköterskorna vi är intresserade av, då 
de är den grupp som hanterar flest förpackningar. Medelåldern bland dessa 
sjuksköterskor uppskattas av platschefen till ungefär 30 år, då de flesta är mellan 23 
och 35 år. Under morgonpasset arbetar 8 till 9 personer på varje avdelning, på 
kvällen 4 till 5 personer, på vardagsnätter 5 personer och på helgnätter 4 personer. 
På veckodagarna ansvarar varje sjuksköterska plus en undersköterska för ungefär 4 
till 5 patienter, men på helgerna kan det vara så många som 11 patienter. 

 

De sjuksköterskor som skuggas och som även deltar i ostrukturerade intervjuer är; 

-‐ Helena, har jobbat i ungefär ett år, bedöms vara cirka 25 år.  
-‐ Elina, har jobbat i 6 månader, bedöms vara cirka 25 år. 
-‐ Eva-Marie Dwenger, sjuksköterska, 47 år. 

Arbetet på avdelning 31 innefattar en rad olika uppgifter. De uppgifter som utförs 
dagligen är följande; 

-‐ Medicinering, dosering av medicin. 
-‐ Omläggning, rengöra och lägga om sår. 
-‐ Beredning av medicinering för patient, till exempel dropp. 
-‐ Sätta dropp på patient. 
-‐ Dela ut mat, 6 gånger per dygn, bära brickor och tillbringare samt lägga upp 

och hälla upp mat. 



4 Observation och skuggning 
 

 32 

-‐ Transportera patienter på bår från post operationsavdelningen, där patienterna 
ligger direkt efter operation. 

-‐ Rond, gå igenom patient med doktor och sjuksköterska på föregående pass. 
-‐ Ta blodtryck på patient 

Operationer sker måndagar och tisdagar, ungefär 4 operationer per dag. Inför dessa 
ska patienterna förberedas och efter dessa ska de ses över och tas omhand. Personalen 
på avdelning 31 transporterar även patienterna till operationsavdelningen. 

Arbetsuppgifter Kirurgen 31 Helsingborg 

Sjuksköterskornas arbetsuppgifter och delmoment sammanställs (se bilaga B för 
detaljerad beskrivning) på samma sätt som tidigare i två tabeller (se tabell 4.3 samt 
4.4). 
 

Table 4.3 Arbetsmoment som förekommer på vårdavdelning 31, Helsingborgs 
lasarett 
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Förbereda dropp för 
kärlröntgen 

Koppla in slang i droppåse DH – vrid och 
tryck 

I 
 

4 Justera reglage T II 
Hänga upp droppåse  FF I 

Trevägsventil Vrida ventil F IIII I  
9 

 

Trycka ihop spruta T 
 

II 

Skruva bort stopper ventil F I 
Medicinering Dokumentera på dator  IIII IIII 10 

 
Insulinspruta Vrida för dosering F I  

2 
 

Tryck för injektion T I 

Blanda läkemedel Skruva ihop spruta med 
flaska/kanyl/stopper 

DH IIII 

10 Dra in vätska i spruta T/DH II 
Tryck ihop spruta DH/tryck med 

fingrar 
II 

Skriva etikett C I 
Förbereda 
omläggning 

Bryta isär plastflaskor DH II  
5 

  

Vika upp & ihop 
rengörings kit 

N/F II 

Spruta natriumklorid på F I 
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rengörings kit 
Omläggning Ta ut/sätta i ny spruta i 

aggregat 
F IIII 

 
 
 
 

24 
 

Rengör med pincett N I 
Torka bort lim  F I 
Applicera Cavilon F I 
Byt Handskar  I 
Klippa förbandsplast S IIII IIII 
Klippa svamp S II 
Klippa hål för slang S I 
Koppla ihop slangar F II 
Lossa klämma för flöde F I 

Grepp 

F = Fingertoppsgrepp 
FF = Flerfingergrepp 
N = Nyckelgrepp 
DH = Diagonalt helhandsgrepp 
TT = Tumtryckning 
T = Tumme 
P = Pekfinger 
  

 

Tabell 4.4  Förpackningar som förekommer på vårdavdelning 31 vid Helsingborgs 
lasarett 

 
Arbetsuppgift 

 
 

Fö
rp

ac
kn

in
g 

Ö
pp

ni
ng

 

G
re

pp
 

A
nt

al
 

To
ta

lt 
an

ta
l ö

pp
ni

ng
ar

 

Kommentarer 

Förbereda 
dropp för 
kärlröntgen 

P RÖ F I 

8 

- Slangpip trycks in i membran på 
droppåse, vrid och tryck 

- Flöde justeras med tumstyrt 
reglage, före och efter 
hopkoppling 

P FÖ N I 
50/5
0 

FÖ N II 

 HD N IIII 

Trevägsventil 50/5
0 

FÖ F/N I 

3 

- Flera små reglage ska vridas 
och spruta ska tryckas ihop 
 P RÖ N I 

 HV N I 
Medicinering TK M TT IIIII 

II 
 

12 
- Antal tabletter kan variera 

mycket beroende på patientens 
behov F VK N II 
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B PL TT III 
Insulinspruta  HT F II 

4 
- Sprutan trycks med tummen 

  HV N II 
Blanda 
läkemedel 

F PL TT/
N 

I 

7 

- Sprutan skruvas fast och loss 
från kanylen. Stopper skruvas 
fast. 

- Sprutan ska dras isär för att dra 
in natriumklorid och läkemedel, 
svårt då det uppstår vakuum i 
behållaren. 

50/5
0 

FÖ F/N I 

F V F I 
50/5
0 

FÖ F II 

 HD N II 
Förbereda 
omläggning 

50/5
0 

FÖ F II 
3 

- Fingrarna används för att bryta 
isär plastflaskor samt för att 
klämma ihop plastflaskan F VK N I 

Förberedning 
dropp 

P FÖ F/FF I 

6 

- Slangen ände trycks genom 
membran i droppåse, hålls i DH. 

- Flöde justeras med tumstyrt 
reglage, före och efter 
hopkoppling. 

50/5
0 

FÖ F/N I 

 HD F I 
 HV F I 
P RÖ F II 

Omläggning PaL RÖ F II 

34 

- Slangar kopplas ihop, F används 
för att trycka och vrida 

- Sax används för att klippa till 
plast och svamp, mängd beror 
på sår. 

- Antal FÖ i plast kan variera.  
- P FÖ och P DÖ är delning av 

förband, hälften av FÖ sker med 
en hand.  

50/5
0 

FÖ N II 

P FÖ N  II x9 
P RÖ F IIII 

IIII 
P FÖ F III 

Förpackning 

P = Plast 
Pa = Papper 
PaL = Laminerat papper 
50/50 = Hälften papper, 
hälften plast 
TK = Tablettkarta 
F = Flaska 
B = Burk 
FP = Foliepåse 

Öppningstyper 

RÖ = Rivöppning 
FÖ = Flärpöppning 
HD = Hatt med drag 
HV = Hatt med vrid 
HT = Hatt med tryck 
M = Membran 
VK = Vridkork 
PL = Plastlock 
 

Grepp 

F = Fingertoppsgrepp 
FF = Flerfingergrepp 
N = Nyckelgrepp 
DH = Diagonalt 
helhandsgrepp 
TT = Tumtryckning 
 

 

4.3 Analys 
Vid observation och skuggning bevittnas att majoriteten av de arbetsmoment som 
utförs är handintensiva. Många moment kräver sådan precision att handen är det 
naturliga hjälpmedlet för uppgiften och således är majoriteten av de verktyg som 
används ämnade för handen. Ofta kombineras krav på precision och kraft. 
Variationen av verktyg är stor och verktygen har oftast ett specifikt ändamål med 
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stora krav på den medicinska förmågan och patientsäkerheten. Många av de verktyg 
som används är engångsverktyg som är sterilförpackade. Detta leder till att det finns 
ett stort antal förpackningar som ska öppnas för varje arbetsmoment. 
Sterilförpackning har blivit ett krav och därmed antalet förpackningar, vilket gör att 
antalet handintensiva moment inom sjukvården ökar. Många av de sterila 
förpackningarna är tillverkade i två material, papper och plast, vilket innebär ännu ett 
fingerengagerande moment då dessa ska delas för att källsorteras. Det vanligast 
förekommande greppet är fingertoppsgreppet, både för öppnande av förpackningar 
och vid övriga moment. Ofta används fingertoppsgreppet för moment som kräver 
precision och en kraft, antingen för att dra, trycka eller vrida.  

På vårdcentralens laboratorium sker provtagningen i en arbetsställning där 
undersköterskan sitter på en pall och patienten i en stol. Pallen går att snurra för att 
göra det möjligt för undersköterskan att kunna förflytta sig i sidled mellan patienten 
och bordet. Vissa moment kräver att undersköterskan har kontakt med patienten 
samtidigt som hon plockar någonting från bordet bredvid, detta kan innebära en 
vriden ställning i ryggraden. De flesta arbetsmomenten, som utförs med handen och 
fingrarna, sker utan något stöd för underarmar. Analysering av proverna sker vid ett 
bord där undersköterskorna står när de arbetar. På vårdavdelningen på lasarettet är 
arbetsställningen mycket varierande då personalen hela tiden utför olika uppgifter 
med olika förutsättningar. Vid hantering av patienter är patientens välmående det som 
mest påverkar arbetsställningen. I övrigt utförs många uppgifter stående, vid ett fast 
eller rullbart bord. Många arbetsytor är mobila och flyttas dit de behövs. Gemensamt 
för vårdcentralens provmottagning och vårdmottagningen på lasarettet är att många 
arbetsbord inte är anpassade för ändamålet. Ett vanligt bord eller hylla förses med det 
material som behövs för den aktuella uppgiften och används sedan med varierande 
ergonomiska resultat.  

Arbetsmomenten på vårdcentralens provmottagning såväl som på lasarettets 
vårdavdelning består av flera små moment, som alla engagerar handen och fingrarna. 
Varje moment tar inte lång tid, men det upprepas många gånger per dag. Vid 
beräkningar utifrån en genomsnittlig dag på en provmottagning på vårdcentral öppnar 
personalen där cirka 120 förpackningar per arbetspass. Öppnandet av dessa 
förpackningar förekommer då i samband med provtagning och analysering av prover, 
vilket i sin tur innebär cirka 380 handintensiva moment. Ofta är antalet patienter 
större på förmiddagen än på eftermiddagen, därför är dessa moment inte jämt 
fördelade över dagen. Tillsammans utgör förpackningar och provtagning en 
sammanhängande period av handintensiva moment. Till detta kommer att 
dokumentera samtliga provtagningar på dator och med handskrift, vilket också är 
handintensiva arbetsmoment. Även städning, sortering och förberedning av bland 
annat provrör är moment som engagerar handen. Sammanlagt innebär detta att 
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händerna är aktiva under största delen av arbetspasset och får lite tid att vila och 
återhämta sig.  

Genom att studera antalet produkter som används vid de handintensiva momenten ges 
en överblick av hur många produkter som kan påverka händerna och som därigenom 
kan vara intressanta att förändra. Detta visade att det vid provmottagning på 
vårdcentralen används 14 olika produkter och på lasarettets vårdcentral används 17 
olika produkter. På samma sätt studerades förpackningarna som skyddar dessa 
produkter och dessa kan delas in i fyra olika öppningskategorier. Med 
öppningskategori menas öppningar som kan utvecklas för att uppnå samma 
egenskaper. Hattar och korkar (1.) hanteras på liknande sätt och kan därför ha samma 
grundläggande form, dessa bildar en produktkategori. De övriga produktkategorierna 
är rivöppningar (2.), flärpöppningar (3.), lock och membran (4.) (se figur 4.1). 

 
Figur 4.1 De fyra produktkategorier som de olika typerna av förpackningsöppningar 

delas upp i 

Vid observationen framkom det att Helsingborgs lasarett under våren ska prova att 
använda kundanpassade operationsset från Mölnlycke. Den första tanken kring detta 
var att problemet med öppnande av många förpackningar hade uppmärksammats. 
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Men på Mölnlyckes hemsida står att syftet med dessa operationsset är att 
uppdukningstiden för operation blir kortare, att dolda kostnader minskar samt att 
effektivitet vid upphandling och materiallogistik ökar. (Mölnlycke Health Care) Så 
det verkar som att minskat antal förpackningar ”bara” är en positiv bieffekt.  

Många sjuksköterskor och undersköterskor, främst de som har arbetet under en längre 
tid berättar att de upplever problem och smärtor i handleder, fingrar och tumme. Till 
en början är många försiktiga med vad de säger och menar på att det kanske inte har 
med arbetet att göra, men ju mer ämnet uppmärksammas desto mer uppdagas de 
smärtor och problem personalen lider av. 

I de iakttagna momenten på Helsingborgs lasarett utför sjuksköterskan under en dag 
360 handintensiva moment. Detta är dock exklusive de handintensiva moment som 
antas förekomma vid kontakt med patient, då observationer huvudsakligen gjorts 
utanför patientens rum. Av dessa handintensiva moment utgörs 67 % av öppnande av 
förpackningar. 50 % av förpackningarna innebär uttryckning av tabletter från karta 
vid medicinering. Om tablettkartorna räknas bort utgör övriga förpackningar 51 % av 
de totala handintensiva momenten. Vid öppnande av dessa förpackningar används 
främst nyckelgrepp men även fingertoppsgreppet är vanligt förekommande. De övriga 
handintensiva momenten består främst av fingertoppsgrepp. Det är tydligt att 
fingrarna arbetar mycket.  

Vid observationen på operationsavdelningen på Helsingborgs lasarett uppstod flera 
tankar, frågor och funderingar. Ett tydligt intryck från observationen var att det finns 
många förpackningar som ska öppnas. Många av de funderingar som uppstod 
kretsade därför kring dessa förpackningar. Här är ett urval av de tankar som 
formulerades efter observationen.  

Går det att minska antalet förpackningar som ska öppnas? 
Kan förpackningarna/sättet att öppna förpackningar ändras så att arbetsmomenten 
inte blir lika ansträngande och/eller monotona? 
Många förpackningar består av papper och plast och måste separeras för 
sopsortering, kan materialvalet förändras? 
Hur stor kraft används för att öppna förpackningar? 
Finns det kopplingar mellan arbetet med förpackningar och de problem många på 
arbetsplatsen verkar lida av? 
Finns det några andra förebyggande åtgärder som kan utföras för att minska de 
problemen? 
Hur sker inköp av nya produkter, vad skulle kunna införas/förbättras i 
kravspecifikationen som används vid inköp? 
Måste allt vara styck förpackat, vilka dokumenterade resultat finns mellan hårdare 
krav på sterilitet och hur det har blivit säkrare inom sjukvården? 
Varför är det så svårt att få handergonomiska problem att klassas som arbetsskador?  
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Hur kan attityden mot dessa arbetsskador förändras? 
 

Här görs valet att styra in undersökningen på förpackningar eftersom detta utgör en 
stor del av den handergonomiska ansträngningen på både vårdcentralens 
provmottagning och lasarettets vårdavdelning. Att öppningarna kan delas in i fyra 
öppningskategorier gör det möjligt att kunna förändra flera produkter samtidigt, till 
skillnad från att förändra de 14 eller 17 produkter som används på laboratoriet 
respektive vårdavdelningen. De övriga produkterna har dessutom en medicinsk 
funktion som kräver en djupare kunskap som det inte finns tid för inom ramen för 
projektet. Genom att förändra öppnandet av förpackningar förändras en större del av 
de handintensiva momenten än om en produkt förändras, på så sätt ger förändringen 
en större påverkan på mängden handintensivt arbete.  

De vanligast förekommande öppningarna på förpackningarna är flärpöppningar och 
rivöppningar. I de flesta fall är förpackningarna gjorda i papper och/eller plast, 
flärparna är tunna och ofta glatta.  Många flärpar är små och kräver därför ett 
fingertoppsgrepp och precision för att få ta i dem och sedan kraft för att dra isär 
förpackningen. Därför anses dessa vara extra intressanta att undersöka och förbättra. 
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5 Enkät 

5.1 Metod  
Enkätens frågor (se bilaga C) baseras på de frågeställningar om besvärens förekomst 
och omfattning som är svåra att besvara vid en observation och berör; 

Vilka arbetsuppgifter den tillfrågade personen har och hur länge personen har 
arbetat med dessa 

Vad personen arbetade med innan 

Om personen upplever handrelaterade problem och hur dessa yttrar sig 

Vad personen tror att problemen beror på 

Hur attityden kring problemen är på arbetsplatsen 

Syftet med enkäten är att få en mer omfattande och statistisk översikt på hur utbredda 
problemen är.  

De grupper som anses mest intressanta, då förekomsten av besvär misstänks vara stor, 
och som således tillfrågas besvara enkäten är; 

Undersköterskor på operationsavdelningen vid Helsingborgs lasarett 
(40 st.) 

-‐ Sjuksköterskor på kirurgavdelning 31vid Helsingborgs lasarett (39 
st.) 

-‐ Undersköterskor på sterilcentralen vid Helsingborgs lasarett (13 st.) 
-‐ Undersköterskor på provtagningslaboratoriet vid Linero Vårdcentral 

(6 st.) 
-‐ Undersköterskor på provtagningslaboratoriet vid Södertull 

Vårdcentral (4 st.) 
-‐ Undersköterskor på provtagningslaboratoriet vid Sankt Lars 

Vårdcentral (3 st.) 

Enkäten skickas ut på mail och besvaras online. Den som kan tänka sig att ställa upp 
på en djupare intervju anger detta samt kontaktuppgifter i slutet av enkäten. 
Uppgifterna som erhålls från enkäten hanteras anonymt.  
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5.2 Resultat  
Enkäten har en svarsfrekvens på 57 %. Svarsfrekvensen varierade mellan de olika 
avdelningar och var lägst på den kirurgiska vårdmottagningen. Av de 57 % som har 
svarat på enkäten har 50 % angett att de upplever besvär i tumme, fingrar eller 
handled. Av detta kan det utläsas att minst 26,5 % av de tillfrågade upplever besvär. 

Några av frågeställningarna från enkäterna har sammanställts och illustrerats (se figur 
5.1). Det som framkommer är bland annat hur utbredda problemen är inom de olika 
avdelningarna, inom vilka åldersgrupper problemen är mest framträdande, var på 
handen problemen är mest framträdande samt hur många av de som upplever 
smärtor/besvär som uppger att det förekommer sysslor och/eller uppgifter de inte kan 
genomföra på grund av detta. 

 

De som svarade var uppdelade enligt följande;  

-‐ Fem personer i åldern 20-29 år, varav alla var från kirurgavdelningen (K),  
-‐ Sex personer i åldern 30-39 år, varav två från K, två från 

operationsavdelningen (O) samt två från vårdcentralens 
provtagningslaboratorium (VC). 

-‐ Arton personer i åldern 40-49 år, varav tre från K, fjorton från O samt två 
från VC. 

-‐ Tjugotvå personer i åldern 50- 59 år, varav två från K, tolv från O, sju från 
sterilcentralen (S) samt två från VC.  

-‐ Sex personer i åldern 60+ år, varav två från O, en från S samt två från VC. 

 

Av de som har besvär har 60 % haft dem i mindre än fem år, 20 % i fem till tio år, 13 
% i tio till femton år samt 7 % i mer än femton år.  Av de som uppgett att de har haft 
besvär i mindre än fem år har 78 % arbetat minst femton år inom vården. Bland de 
andra åldersgrupperna har samtliga arbetat inom vården i mer än femton år.  

Av dem som arbetat i; 

-‐ Mindre än fem år (6,5 %) har 100 % upplevt smärtor/besvär i mindre än fem 
år. 

-‐ Fem till tio år (6,5 %) har 100 % upplevt smärtor/besvär i mindre än fem år. 
-‐ Tio till femton år (5 %) har 67 % upplevt smärtor/besvär i mindre än fem år 

och 33 % upplevt smärtor/besvär i mer än femton år (alltså innan arbete inom 
vården). 

-‐ Femton till tjugo år (30 %) har 39 % upplevt smärtor/besvär i mindre än fem 
år, 28 % upplevt smärtor/besvär i fem till tio år, 16,5 % upplevt 
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smärtor/besvär i tio till femton år och 16,5% upplevt smärtor/besvär i mer än 
femton år. 

-‐ Tjugo till tjugofem år (22 %) har 46 % upplevt smärtor/besvär i mindre än 
fem år, 23 % upplevt smärtor/besvär i fem till tio år och 31 % upplevt 
smärtor/besvär i tio till femton år. 

-‐ Tjugofem till trettio år (10 %) har 83 % upplevt smärtor/besvär i mindre än 
fem år och 17 % upplevt smärtor/besvär i fem till tio år. 

-‐ Mer än trettio år (20 %) har 67 % upplevt smärtor/besvär i mindre än fem år 
och 33 % upplevt smärtor/besvär i fem till tio år. 

 

5 % uppger att problemen ignoreras av både kollegor och arbetsgivare, 24 % att 
problemen uppmärksammas av arbetsgivaren och resterande 71 % att problemet 
pratas om bland kollegor. 
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Figur 5.1 Enkätsammanställning 
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5.3 Analys 
En majoritet av de som har svarat på enkäten hör till åldersgrupperna 40-49 år samt 
50-59 år. Möjliga anledningar till att färre av de unga sköterskorna har svarat kan vara 
att de inte upplever besvär eller anser sig ha tillräckligt mycket erfarenhet av arbetet 
för att kunna bidra med rättvisande svar. Kanske är de som arbetat längre inom 
vården mer benägna att se vilka brister och problem som finns, och kanske har de en 
starkare vilja att förändra detta. Svarsfrekvensen var lägst på den kirurgiska 
vårdmottagningen, där arbetar även störst andel unga sköterskor. Alla svarande utom 
en är kvinnor, vilket styrker antagandet att arbetet bör riktas in sig på just denna 
målgrupp. 

På vårdavdelningen Kirurgen är medelåldern lägre än på vårdcentralens 
provmottagning, där majoriteten har arbetat största delen av sitt yrkessamma liv inom 
vården. Att en större andel av sköterskorna på vårdcentralen upplever smärtor/besvär 
kan därför visa på att besvären beror på förslitningsskador till följd av exponering 
över flera års tid. Många av dem som uppger att de upplever besvär är 40 år eller 
äldre vilket kan visa på en risk att de yngre, som angett att de inte har besvär, kan 
komma att drabbas av besvär senare i karriären. Oavsett ålder är det många som 
uppger att besvären har uppkommit de senaste fem åren. Detta skulle kunna bero på 
att de hårdare kraven på sterilitet kan ha ökat antalet förpackningar. 

På frågan Finns det sysslor/uppgifter som du har problem med att genomföra på 
grund av dina smärtor/besvär svarar flera personer att de upplever smärtor/besvär när 
de öppnar förpackningar, burkar och kartonger samt vid lyft som kräver hög 
greppkraft både i hemmet och på arbetet.  

En majoritet av de som svarat på enkäten svara på frågan Hur upplever du att 
attityden kring arbetsrelaterade skador är på din arbetsplats? att Problemen pratas 
om bland kollegor. Detta kan vara en anledning till att problemet inte 
uppmärksammats i stor grad och ett tecken på att de som lider av denna typ av 
problem inte är så benägna att visa sitt missnöje.  
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6 Intervju 

6.1 Metod  
En strukturerad intervju innebär att frågorna är bestämda i förväg och ställs i en 
bestämd ordning. Vid en semistrukturerad intervju är ämnesområdena bestämda och 
frågor formuleras och ställs under intervjuns gång, beroende på när de uppkommer 
eller passar in. Den tredje formen av intervju är en ostrukturerad intervju, då intervjun 
förs som ett samtal eller diskussion. Frågornas karaktär kan vara ledande eller öppna, 
det kan vara fördelaktigt att undvika ledande frågor då detta självklart påverkar 
svaret. (Björklund, M. och Paulsson, U. 2010) 

Två typer av intervjuer utförs. Den ena typen innebär intervjuer med sjuksköterskor 
och undersköterskor, och benämns som en strukturerad intervju. Denna görs för att ge 
ytterligare förståelse för arbetet och för att hitta problemområden. Intervjun ger 
personalen en chans att berätta vilka problem som förekommer, var smärta kan uppstå 
och vilka produkter som utgör problem. Den andra typen innebär en intervju som 
syftar till att ta reda på hur inköp till vården går till, en fråga som uppkom under 
observationerna. För att få svar på detta kontaktas och besöks Region Skånes kontor i 
Malmö. Denna intervju benämns som semistrukturerad. 

Att intervjuerna utförs efter observationer och enkät är för att ha en bättre 
kunskapsgrund angående arbetssituationen vid utformning av intervjufrågor. 
Intervjuerna som utförs med vårdpersonalen är strukturerade för att fokusera på de 
ergonomiska problemen. Samtidigt ges respondenten möjlighet att berätta allt som 
anses relevant kring den aktuella frågan och det finns utrymme för diskussion. På 
Region Skåne utfördes en semistrukturerad intervju med Anette Karlegärd som är 
materialkonsulent och har hand om uppköp för vården.  

För intervjuer med undersköterskor och sjuksköterskor väljs fyra personer utifrån 
deras svar på enkäten. De som väljs är personer som angett att de har besvär av någon 
typ, samt gett godkänt att bli kontaktade för intervju. För att få information som 
motsvarar den från observationerna och enkäten väljs en person från varje avdelning; 
provtagningslaboratoriet, operationsavdelningen, sterilcentral samt kirurgavdelning 
31. Två intervjuare och en respondent deltar vid intervjun som begränsas till cirka 30 
minuter. Intervjun äger rum på den intervjuades arbetsplats. Dokumentation sker 



6 Intervju 
 

 46 

genom skriftliga anteckningar och med ljudupptagning. Detta för att möjliggöra att 
senare gå tillbaka och lyssna igen.  

För att ge en indikation till vilka sorters öppningssätt som är mest problemfyllda får 
den intervjuade avslutningsvis ranka hur ansträngande samt hur vanligt 
förekommande olika förpackningsöppningar är.  Detta görs med hjälp av illustrationer 
över olika förpackningar och dess öppningar, en så kallad greppkarta (se figur 6.1) 
Med hjälp av denna information ska de mest problemfyllda arbetsuppgifterna kunna 
ringas in. De intervjuade personernas händer mäts, både storlek och styrka. 

 

Figur 6.1 Greppkarta illustrerar olika produkter och grepp som är vanligt 
förekommande inom vården.  
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6.2 Resultat; Sjuksköterskor och Undersköterskor  
Här ges en sammanställning av intressanta data som samlades vid intervjuerna. En 
fullständig dokumentation av intervjuerna återfinns i Bilaga F. 

Tid inom vården 

Gemensamt för samtliga intervjuade är att det har jobbar inom vården under en lång 
tid, mellan tjugo och nästan fyrtio år. De har börjat sin karriär inom äldrevården eller 
långvården.  

 

Smärtornas varaktighet och karaktär 

Alla fyra har upplevt smärtor eller problem under flera års tid, allt från fyra till tjugo 
år, men smärtorna uttrycker sig på olika sätt. Två personer upplever att deras fingrar 
domnar bort, vilket leder till försämrad känsel och greppförmåga i fingertopparna. En 
person upplever smärta i muskler och leder, och det tredje upplever smärta i muskler 
och skelett. Samtliga upplever vilosmärta och anger att smärtan kan variera från dag 
till dag, vissa perioder är sämre än andra, och majoriteten upplever att ansträngning 
påverkar vilotillståndet. 

 

Hur smärtan påverkar utförandet av sysslor/uppgifter i vardagen/på arbetet 

Alla fyra upplever att smärtan påverkar deras förmåga att utföra uppgifter, på olika 
sätt. Gemensamt för alla är att de ibland har problem att utföra vardagliga uppgifter 
på jobbet eller i hemmet. Att fingrarna domnar gör det svårt att utföra finmotoriska 
uppgifter, exempelvis att öppna en plastpåse. Statiskt arbete kan göra att domningarna 
blir värre, vilket då upplevs efter ansträngningen. Inom vården förekommer många 
påfrestande arbetsställningar som gör att både händer och resten av kroppen ansträngs 
på ett jobbigt och ibland smärtsamt sätt, ett exempel är vid hantering av droppåsar 
som hänger högt upp vilken gör att handen hamnar i ett ansträngt läge. En person 
upplever att det alltid gör ont att greppa saker med tummen, i ett diagonalt 
handledsgrepp. 

 

Misstänkt orsak till smärtans uppkomst 

Två av de fyra intervjuade berättar att de har reumatiska problem i familjen som de 
tror kan ha påverkat deras egna problem. Den ena berättar att båda föräldrarna också 
har artros samt att båda dessa arbetat med handintensiva arbeten. En anger att 
besvären började då hon var gravid.  



6 Intervju 
 

 48 

Samtliga tror att det är troligt att deras besvär beror på förslitningsskador som uppstått 
från flera års arbete inom vården med påfrestande uppgifter. Några specifika 
arbetsmoment som nämndes är öppnande av sterila paket, städning, fästning av 
tillbehör på operationsbord, statiska moment vid assisterande av operation, lyfta ben 
för steriltvätt och lyfta patient.   

 

De tre mest ansträngande arbetsmomenten 

Sjuksköterska, administrativt arbete 

1. Hög arbetsbelastning, telefonen ringer hela tiden vissa tider 
2. Fördela arbetsuppgifter 
3. Då allt ska göras samtidigt 

Undersköterska sterilcentralen 

1. Sterilförrådet – lyfta ner korgar med instrument från autoklavens band och lasta 
på vagn. 

2. Diska och hämta saker i köket, problemet är att behöva gå till hissen och hämta 
grejer. Underlättas av att det finns en vagn att hålla sig i när man går.  

3. Tunga galler som ska lyftas, men då är man oftast två.  

Undersköterska operationsavdelningen 

1. Hålla upp ben när sjuksköterskan ska steril klä. 
2. Ändra läge på operationsbord, krypa in under bord och lyfta ben samtidigt som ett 

reglage ska ändras. 
3. Ta ner tunga saker från högt placerade hyllor. Dumma öppningar på vissa 

förpackningar, krångligt att öppna när förpackningarna står högt upp.  

Undersköterska provmottagning vårdcentral 

1. Provtagning 
2. Hålla i pincett när man assisterar doktor 
3. Skriva på dator 

Undersköterska sterilcentralen, tillfrågas att nämna de mest handansträngande 
arbetsmomenten 

1. Lyfta tunga galler 
2. Stora saker som ska packas i skynken, det är då man använder tummarna mest. 
3. Jobba på helgen, då är det bara att packa i packrummet. Dessutom är man själv 

och kan inte få hjälp med tunga lyft. 
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De intervjuades handstyrka, handstorlek och kroppslängd presenteras i tabell 6.1. 

Tabell 6.1  Handstyrka, handstorlek och kroppslängd hos intervjuade sjuksköterskor 
och undersköterskor 

 Person A (IJ) Person B(KN) Person C (CA) Person D (LG) 

Handstyrka i 
dominant hand 

(försök 1, försök 2) 
205 N, 195 N 150 N, 165 N 295 N, 250 N 265 N 

Handstyrka i icke-
dominant hand  210 N  310 N 

Handlängd, 
långfingerspets till 
bas 

170 mm 188 mm 173 mm 177 mm 

Handbredd, över 
knogar 85 mm 88 mm 85 mm 80 mm 

Kroppslängd 160 cm 180 cm 165 cm 166 cm 

Kommentarer Sjukgymnastik 
har hjälp mot 
smärtor i 
tumme och 
pekfinger.  

Styrkan i den 
ickedominanta 
handen är ca 27 % 
större än i den 
dominanta. Har 
opererat 
ickedominant hand 
för en 
ligamentsskada till 
följd av fall på 
arbetet. 

Smärtan vid 
mätning av 
handstyrkan är 
tydlig. På den 
dominanta handen 
sitter smärtan i 
tummen, på den 
ickedominanta 
handen är det 
underarmen som 
smärtar. 

 

Styrkan i den 
ickedominant 
hand är ca 17 % 
större än i den 
dominanta 
handen. 
Personen 
upplevde större 
smärta i den 
ickedominanta 
handen vid 
mätning av 
handstyrka. Den 
dominanta 
handens handled 
är opererad.  
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Rankning av öppningstyper  

Illustrationerna över produkter och grepp, som presenteras i greppkartan (se figur 6.1) 
rankas av de intervjuade. Resultatet av rankningen presenteras i figur 6.2. K står för 
kirurgavdelningen, S för sterilcentralen, VC för provtagningslaboratoriet vid 
vårdcentralen och O för operationsavdelningen.  

  
Figur 6.2 Rankningsresultat  
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6.3 Resultat; Materialkonsulent på Region Skåne 
Så här ser det ut idag 

Upphandling  

- Varje upphandling innehåller flera olika produkter. Nya upphandlingar sker 
vart 3e-4e år.  

- Vid upphandling skrivs en kravspecifikation tillsammans med en expertgrupp 
bestående av personer som arbetar på olika positioner inom vården. 

- Alla produkter som köps in ska vara CE-märkta enligt medicintekniska 
direktivet.  

- LOU, lagen om offentlig upphandling, styr hur krav formuleras.  
- Höga poäng på bör-krav förlorar mot lågt pris, så länge skall-krav uppfylls. 
- Patientsäkerhet är viktigast. 

Förpackningar 

- De vanligaste sterila förpackningarna är de med flärpöppningar och man är 
medveten om att dessa anses problematiska och kan orsaka värk i tummarna.  

- För sterila förpackningar är det viktigaste att förpackningen kan öppnas utan 
att riskera att påverka produktens sterilitet.  

- Krav på förpackningar berörs utifrån ett sterilitet- och logistikperspektiv. Det 
finns krav på att sterila produkter ska vara förpackat i minst tre 
förpackningar; transportförpackning, avdelningsförpackning och 
produktförpackning.  

- Det finns inga standarder för hur en förpackningsöppning ska se ut.  

Så här kan det påverkas 

- Föreslå en typ av förpackning som är bättre. 
- Formulera konkreta krav på produkter eller förpackningar. Exempelvis krav 

på material eller krav på mått.  

Anette kommenterar arbetet i detta projekt med att säga att ”det är bra att någon tittar 
på det, för vi har jättesvårt att ställa ergonomiska krav.” 

6.4 Analys  
Intervjuer med vårdpersonal  

Intervjuerna utförs med personer som upplever smärta i tumme, fingrar eller handled. 
Dessa personer är mellan 47 och 57 år och har arbetat inom vården i 20-40 år. Hur 
länge de har upplevt besvär eller smärta varierar mellan 4-20 år. Att dessa personer 
upplevt besvär först efter flera år i yrket kan styrka tanken som väcktes vid enkäten, 
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att risken att de unga personer som svarat att de inte upplever besvär kan komma att 
göra det senare i karriären.  

En sämre förmåga till kraftutveckling innebär en större belastning vid utförande av en 
arbetsuppgift. Kvinnor har generellt en mindre kraftutvecklingsförmåga än män, 
handstyrkan är som störst mellan 25 och 40 år och gravida kvinnor har signifikant 
lägre handstyrka än icke gravida kvinnor. Mätning av kraftutvecklingen i handgreppet 
vid ett finmotoriskt arbete har visat att kvinnor använder 20 till 30 % av sin maximala 
kraft vid sådant arbete.  (Sperling L., 1990)  

Två personer berättar att de har artros i familjen och en person berättar att hennes 
problem började när hon var gravid. Vid artros blir ytterlederna i fingrarna knotiga, 
stela och ömma. (Reumatikerförbundet, 2012) Detta leder till smärta vid ansträngning 
och det i sin tur kan göra att förmågan till kraftutveckling minskar. Båda artros och 
graviditet kan alltså vara bidragande orsaker till uppkomst av smärta eller besvär. 
Likaså kan ålder samt kön vara påverkande faktorer. Många inom vården är kvinnor 
och att många inom vården arbetar där under många år. Allt detta sammantaget 
påpekar vikten av utformning av de handengagerande produkter och dess betydelse 
för handergonomin. För att undvika att öka risken för uppkommandet av problem bör 
de handengagerande produkterna vara utformade på ett sätt som minskar belastningen 
på fingrar, tummar och handleder.  

När de tillfrågade angav de tre mest ansträngande arbetsmomenten de upplever på sin 
arbetsplats var att öppna förpackningar inte ett frekvent förekommande svar. Detta 
beror troligtvis på att det inte uppfattas som ansträngande vid varje enstaka tillfälle, 
jämfört med till exempel lyfta tungt. Vid ett lyft används en mycket större kroppslig 
kontaktyta och muskelmassa än när en förpackning öppnas. En av sköterskorna 
tillfrågades att nämna de mest handansträngande arbetsmomenten men inte heller då 
kvalade att öppna förpackningar in. Detta beror troligtvis på att det inte är särskilt 
ansträngande om det förekommer en enstaka gång, utan blir problematiskt just på 
grund av att det upprepas så många gånger. 

Av illustrationerna över olika hanteringar av förpackningar där de intervjuade fick 
ranka hur ansträngande samt hur vanligt förekommande dessa arbetsmoment är kunde 
vi ringa in den mest problemfyllda förpackningshanteringen. Hänsyn togs till både 
hur besvärligt medparten av de intervjuade tyckte att förpackningen var samt hur ofta 
proceduren utfördes. Det visade sig att det var förpackningar som öppnandes med 
flärpöppningar som var högst rankade på båda dessa parametrar, det vill säga nummer 
ett och nummer fem. (se figur 2.2)  

Intervju med Anette Karlegärd, Materialkonsulent Region Skåne 

Utifrån observationer har det framgått att personalen själv upplever att inköp görs 
utan input från användaren om vad som är viktigt för att användandet ska bli bra. 
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Enligt uppgiften från Anette om att kravspecifikation sker med hjälp av en 
expertgrupp bestående av personer som arbetar inom vården stämmer inte detta. 
Problemet är istället att det är svårt att ställa ergonomiska krav vid skrivandet av en 
kravspecifikation. Lagen om offentlig upphandling gör att ett för vagt krav, till 
exempel ”produkten skall vara ergonomiskt utformad”, kan överklagas av den 
leverantör som anses sig blivit felaktigt bedömd vid en utvärdering.  

De krav som idag finns på förpackningar handlar om att behålla sterilitet och 
logistiska aspekter. Men enligt uppgifterna från Anette är det alltså möjligt att ställa 
ergonomiska krav om de är konkreta eller om en alternativ lösning kan erbjudas. Av 
denna anledning är det intressant att studera olika alternativa lösningar på öppnandet 
av förpackningarna. Genom att hitta ett öppningsalternativ som är bättre än det 
befintliga kan det finnas en möjlighet att genom kravspecifikationer påverka 
tillverkarna att göra bättre förpackningar. 
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7 Slutsats problemförståelse 

Efter ovanstående analys sammanfattas den rådande situationen i följande 
problemformulering, som lägger grund för det fortsatta arbetet. Detta görs för att få en 
klar bild av vilka problem som finns samt hur de bör lösas. 

Genom analysen framkom det att smärta och besvär i tumme, övriga fingrar samt 
handled är relativ vanligt förekommande för personer som arbetar inom vården. Minst 
26 % av de som mottagit enkät i projektet anger att de upplever de nämnda besvären. 
Det anses troligt att besvären kan bero på upprepad belastning av händer samt 
frekvent handintensivt arbete.   

Mital och Kilbom påpekar att det finns olika sätt att angripa ett ergonomiskt problem. 
Förnyad design eller inte? Varje fall måste studeras utifrån dess insamlade data och 
utifrån detta bör en bedömning göras om det bör utföras en ny design av verktyg eller 
förändrade arbetsförhållanden.  

Uppgiftsperioder som är kortare än 30 sekunder och inkluderar kraftgrepp bör inte 
tillåtas att utföras i mer än fyra timmar fördelat över en hel dag och inte heller i mer 
än 1 timme vid kontinuerligt arbete. Det kan vara aktuellt att förkorta 
exponeringstiden även om dessa gränser inte uppnås. Arbete som är repetitivt och 
ställer krav på höga krafter och precision bör inte utföras i mer än fyra timmar. (Mital 
och Kilbom) 

Då det i detta fall inte är möjligt att påverka exponeringstiden, utan att göra om hela 
vårdprocessen, ska förändringar på verktyget göras för att minska den ansträngnings 
som uppstår vid exponering. Verktyget är här förpackningen, specifikt 
öppningsanordningen på förpackningen. Förpackningarna står för en stor del av de 
handintensiva momenten. Genom att dessa förpackningar kan delas in i fyra 
öppningskategorier är det möjligt att göra förändringar som påverkar en stor del av 
förpackningarna. De övriga handengagerande produkterna har en överordnad 
medicinsk funktion och är därför för komplext för projektets tidsram.  

Att öppna förpackningar, oftast sterila, är ett arbetsmoment som sällan 
uppmärksammas då det inte uppfattas som uppenbart tungt eller slitsamt, utan snarare 
pilligt och besvärligt. Den höga frekvens dessa arbetsmoment förekommer i samt den 
styrka som krävs i förhållande till den lilla kontaktyta som används gör dock att detta 
arbetsmoment kan bidra till mer problem än vad som förväntas. De särskilt besvärliga 
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öppningssituationerna är de som benämns flärpöppningar, nummer ett och nummer 
fem enligt figur 6.2. Problemen med dessa arbetsmoment är att flikarna i de flesta fall 
är svåra att få tag i, svåra att greppa samt kräver kraft att både hålla fast och dra isär. 
Dessutom måste de separeras helt om de är av olika material vid källsortering, vilket 
förekommer i många fall, och det utgör då ett extra arbetsmoment. 
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8 Konceptutveckling 

8.1 Krav på metod 
De krav som ställs på metoden i denna utvecklande fas är att krav för design av 
ny/förbättrad lösning ska formuleras, en iterativ utvecklingsprocess ska äga rum (se 
figur 8.1.) samt att en färdig lösning ska uppfylla framarbetade krav och 
tillfredsställa användaren.  

 
Figur 8.1 En iterativ process 
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9 Brainstorming och kravlista 

9.1 Metod för brainstorming 
Genom en brainstorming genereras idéer. Den klassiska varianten av brainstorming 
bygger på två principer och fyra regler. De två principerna är att uppskjuta alla 
bedömningar och att kvantitet föder kvalitet. Att uppskjuta alla bedömningar gör att 
det kreativa tänkandet får utrymme att skapa idéer fritt, bedömningen av dessa idéer 
sker senare. Genom principen att kvantitet föder kvalitet ska chansen att hitta en bra 
idé öka med antalet genererade idéer. Kvalitet gör också att en idé leder till en annan 
som till slut kan leda till en bra lösning. De fyra reglerna är; kritik är uteslutet, att få 
frispel är välkommet, kvantitet är det viktiga och kombinationer och förbättringar är 
eftersökta. Om kritik och utvärdering uppstår för tidigt hindras nya idéer genom att 
det bedömande tänkandet blockerar det kreativa tänkandet. Genom att välkomna 
frispel ska alla idéer uppmuntras, ingenting är för galet, och på så sätt skapas rätt 
stämning för att hitta nya idéer. Kvantitet är viktigt för att öka möjligheterna att hitta 
den bästa lösningen. Kombinationer och vidareutveckling andras idéer kan ge en 
bättre idé. (Osborn, 1963) 

Brainstorming utförs genom att de två författarna tar fram förslag på olika koncept 
som skulle kunna lösa de tidigare beskrivna problemen. Dessa koncept 
vidareutvecklas och struktureras upp för att, när idé genereringen är klar, utvärderas 
och utvecklas.  

9.2 Metod för kravlista  
Efter brainstormingen utformas en kravlista. Kravlistan innehåller de krav som 
författarna anser att lösningen ska, bör och önskas uppfylla. De krav som ska ställas 
på förpackningsöppningen formuleras utifrån handergonomiska aspekter samt de krav 
som uppmärksammats i observationer. Dessa krav används sedan för att utvärdera de 
koncept som tagits fram i brainstormingen. De bästa förslagen vidareutvecklas och tas 
vidare till nästa steg, prototypframtagning.  Kravlistan presenteras i form av en 
funktionsanalys. 

I en funktionsanalys beskrivs lösningens funktioner genom en kombination av ett 
verb och ett substantiv och delas upp i tre kategorier beroende på hur relevanta de är. 
De tre kategorierna är huvudfunktion, nödvändiga funktioner samt önskade 
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funktioner. Huvudfunktionen är den funktion som först och främst ska uppnås, 
nödvändiga och önskvärda funktioner är delfunktioner som kan hjälpa till att uppnå 
huvudfunktionen. (Liljeqvist P. 2009)  

9.3 Resultat av brainstorming  
Vid brainstorming genererades följande idéer: 

Hjälpmedel 

1. Sitter fast på fingret 
2. Tas fram vid användning 
3. Behållare som öppnar förpackningarna i takt med att de används 
4. Bordsfast hjälpmedel 

 

Förbättring av förpackningar 

5. Annan storlek på flärpar 
6. Annan tjocklek på flärpar 
7. Variation av grepp genom hål i flärp 
8. Snöre och perforering i öppningen 
9. Dra isär förpackningen med hjälp av perforering 
10. Vrid isär förpackningen med hjälp av perforering 
11. ”Våtservettsöppning” – återförslutningsbar 

9.4 Resultat av kravlista 

Huvudfunktion: 
Minska ansträngning för händer 
 
Nödvändiga funktioner: 
Bibehålla sterilitet 
Passa alla individer 
 
Önskade funktioner: 
Vara greppvänlig 
Möjliggöra variation (av grepp) 
Vara bekväm 
Vara lättanvänd 
Vara självförklarande 
Vara lättimplementerad (på arbetsplats) 
Vara kostnadseffektiv 
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Påbjuda ergonomiska arbetsställningar 
Minska sopsorteringsarbete 
 
Huvudfunktionen är att minska ansträngning för händer. Minskat krav på kraft 
som behövs gör att belastningen blir mindre och därigenom blir också 
förslitningen mindre. Det vanligaste greppet vid öppnande av flärpförpackningar 
är fingertoppsgreppet, näst vanligast är nyckelgreppet. Fingertoppsgreppet 
innebär att kraften som krävs appliceras på en liten yta, vilket gör att den krävda 
kraften blir större. Nyckelgreppet innebär en större kontaktyta och således en 
mindre kraftansträngning.  

För att lösningen bör passa alla individer är det viktigt att utgå ifrån kvinnors 
handmått samt handstyrka, då majoriteten av de som lösningen berör är kvinnor. 
Män är dessutom generellt sett starkare än kvinnor vilket innebär att en 
anpassning till kvinnors styrka inte innebär en alltför kraftkrävande uppgift för en 
man. Individer i alla åldrar och från olika delar av världen arbetar inom vården. 
Äldre personer har generellt sett har lägre handstyrka och kvinnor med utländskt 
ursprung är kan ha andra proportioner och handstorlekar. 

Önskade funktioner som greppvänlighet och möjlighet för användaren att variera 
greppet ger möjlighet att minska det repetitiva momentet som öppnande av 
förpackningar kan innebära. Att användandet är bekvämt, lättanvänt och 
självförklarande är en förutsättning för att användaren tar till sig det nya 
öppningssättet. För att förändring ska ske måste lösningen vara lätt att 
implementera på arbetsplatsen. En del i att lösningen är lätt att implementera är 
ofta att det är en kostnadseffektiv lösning. I detta fall kan det tillexempel innebära 
att förändringar i förpackningens utseende inte ska utgöra någon stor kostnad vid 
förändrad tillverkning. Genom sin utformning ska det förändrade öppningssättet 
påbjuda ergonomiska arbetsställningar, detta kan till exempel innebära minskad 
förekomst av supination av handleden. Genom att tillverka förpackningen i ett 
och samma material elimineras arbetet med att dela förpackningarna för att 
sopsortera.  

9.5 Analys av brainstorming och kravspecifikation 
En utvärdering görs av de idéer som genererats vid brainstormingen. Då alla 
koncept anses vara möjliga lösningar till huvudfunktionen att minska 
ansträngning för händer utvärderas varje idé utifrån de nödvändiga och 
önskvärda egenskaper som satts upp i funktionsanalysen (se tabell 9.1). Ett kryss 
sätts vid de egenskaper som är helt uppnådda, ett snett streck betyder att 
utveckling av designen behövs för att bedöma om egenskapen uppnås och en tom 
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ruta betyder att önskemålet inte uppfylls. De idéer som har minst en tom ruta 
bland de nödvändiga egenskaperna stryks direkt.  

Tabell 9.1 Poängsättande utvärdering av idéer från brainstorming, utifrån krav i 
funktionsanalys. 

 

Nödvändiga egenskaper Hjälpmedel Förändrad förpackning 

Idé 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 
Sterilitet / / / / X X X     
Passa alla / / X / / X / / / / / 
Önskvärda egenskaper            
Greppvänlig / / / / / / /     
Greppvariation / / / / / / X     
Bekväm / / / / / / /     
Lättanvänd /  X / X X X     
Självförklarande / / / / / / /     
Implementerbar X / / / X X X     
Kostnadseffektiv / / / / X / X     
Ergonomisk arbetsställning / / / / / / /     
Sopsortering / / / / / / /     
Antal X 1 0 2 0 4 4 5     
Antal / 10 10 9 11 7 7 6     
Går konceptet vidare?  

JA 

 

nej 

 

JA 

 

nej 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

nej 

 

nej 

 

nej 

 

nej 
 

Idéerna 8 till 11 stryks direkt då de inte uppfyller den nödvändiga egenskapen att 
produkten ska behållas steril. Dessa förpackningar har en öppning där tätheten ej kan 
säkerhetsställas. Alternativen 1, 2 och 3 anses bevara sterilitet då de bygger på samma 
egenskaper som de befintliga förpackningar som används idag, bara flärparna är 
annorlunda. För de övriga alternativen krävs utveckling av designen för att veta om 
de sterila kraven uppfylls eller inte.  

Alternativen 3 och 6 anses passa alla. Den förstnämnda skulle innebära en 
knapptryckning eller liknande för att kunna användas, vilken skulle kunna användas 
av alla inom den givna målgruppen. Den senare beror inte av användarens handmått 
då det endast är tjockleken som berörs. För de övriga alternativen krävs utveckling av 
designen för att veta om dessa uppfyller kravet eller inte.  



9 Brainstormning och kravspecifikation 
 

63 

Alternativ 6 anses uppfylla önskemålet om greppvariation då den erbjuder både ett 
nyckel- eller fingertoppsgrepp samt att kunna använda hålen att sticka in fingrarna i 
vid öppnandet.  

Alla utom 1, 2 och 4 anses vara lättanvända. Nummer 2 måste tas fram vid 
användning bidrar detta till ett extra arbetsmoment. För 1 och 4 krävs närmare 
utvärdering för att se om användandet av dessa ses som en extra arbetsbörda eller 
inte.  

2, 3 och 4 anses inte implementerbara då dessa innebär en större förändring i 
arbetssättet än de övriga koncepten. 5 och 7 anses vara kostnadseffektiva alternativ. 
De innebär varken en lösning i form av en helt ny produkt eller så stora förändringar i 
den nuvarande förpackningsdesignen som de övriga.  

Angående greppvänlighet, bekvämlighet, självförklarande och ergonomisk 
arbetsställning krävs ytterligare undersökningar för samtliga koncept, detta 
återkommer i användartesterna. Sopsorteringen kan förhoppningsvis förbättras genom 
att använda samma material för hela förpackningen, vilket då skulle medföra samma 
resultat för alla koncept.  

Vid observationer på Helsingborgs Lasarett noterades att samma moment utfördes på 
olika ställen beroende på tidpunkt eller patient, därför vore en bordsfast anordning 
opraktisk.  

De idéer som ska vidareutvecklas i en första prototypframtagning är således 
hjälpmedel som sitter fast på fingret, behållare som öppnar förpackningarna, ändrad 
storlek på flärparna, ändrad tjocklek på flärparna samt flärpar med hål i. 
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10 Prototypframtagning 

10.1 Metod för prototypframtagning 
Prototypframtagningen sker i två steg. Under det första steget tas enkla 
skissprototyper fram för att visualisera koncepten som arbetas fram under 
brainstormingen och tillgodosett kraven i funktionsanalysen. Detta för att skapa en 
uppfattning om konceptens funktion och användbarhet. Skissmodellerna består av 
hjälpmedel som sitter på fingrarna samt förpackningar med flärpar av olika storlekar, 
tjocklekar, struktur och utformningar. Prototyperna tas fram i verkstaden på IKDC, 
Ingvar Kamprad Design Centrum av författarna, och det material som används är 
papper, limpistol och tejp. En utgallring av de skissmodeller som anses vara 
användbara, applicerbara och uppfylla de eftersträvade funktionerna ger åtta koncept 
som går vidare till en andra prototypframtagning. Till denna prototyptillverkning 
skärs plastmaterial ut i laserskrivare och applicerades på befintliga förpackningar. På 
så sätt eftersträvas att skapa en realistisk prototyp och en mer tydlig utformning. 
Dessa åtta prototyper används för utvärdering i ett användartest. Två typer av 
förpackningar används som referenser och grund för prototyperna i den andra 
prototypframtagningen. Dessa förpackningar är 50 respektive 100 millimeter breda, 
250 respektive 350 millimeter långa, 0,4 millimeter tjocka och har flärpar som är 13 
respektive 16 millimeter långa. 

10.2 Resultat av den första prototypframtagningen 
De förslag från brainstormingen som klarat sig igenom funktionsanalysen 
vidareutvecklas som prototyper. Förslagen numreras om och presenteras nedan.  

1. Hjälpmedel som sitter fast på fingret   

1.1. Hjälpmedlet kan dras ner till fingrets bas när det inte används. Detta för att 
inte utgöra ett störande moment vid annat arbete. (se figur 10.1) 

1.2  Fingertoppar med strukturbeläggning. Strukturbeläggning för ett eventuellt 
bättre grepp. (se figur 10.1) 

1.3. Hjälpmedlets två delar är sammankopplade. Detta för att undvika att de olika 
delarna hamnar på olika ställen och den irritation som då kan uppkomma. (se 
figur 10.1) 

The image part with relationship ID rId60 was not found in the file.
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1.4  Ring med krok som kan skära upp förpackningen. I stället för att använda 
förpackningens flärpar (se figur 10.2) 

 

 
 

Figur 10.1 Hjälpmedel för bättre grepp, som sitter fast på fingret 

 
Figur 10.2 Ring med krok som fästs på fingret för att kunna skära upp förpackningar 
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2. Behållare som öppnar förpackningarna.  

2.1 Delar förpackning och rullar upp materialet på rullar samtidigt som innehållet i 
förpackningen pressas ut (se figur 10.3). 

 

 
Figur 10.3 Behållare som öppnar förpackningen och matar ut innehållet 
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3. Ändrad storlek på flärparna (se figur 10.4) 

3.1. Olika längd på flärparna 

3.2. Två små flärpar omlott 

3.3. 3 mm lång flärp 

3.4. 2 mm lång flärp 

3.5. 1 mm lång flärp 

3.6. Stor flärp för diagonalt helhandsgrepp 

 

 
 

Figur 10.4 Förpackningar med olika storlek på flärparna 
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4. Ändrad tjocklek på flärparna (se figur 10.5) 

4.1. Struktur av ”gummiprickar” 

4.2. Dubbel tjocklek (utgår från befintlig förpackning) 

4.3. 4 mm tjock 

 

 

5. Variation av grepp genom hål i flärp (se figur 10.6) 

5.1. Ett hål i ena flärpen 

5.2. Ett hål i varje flärp, sidledes omlott  

5.3. Ett hål i varje flärp, höjdledes omlott 

5.4. Hål från sidan 

Figur 10.5 Förpackningar med olika tjocklek eller struktur på flärparna 
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Figur 10.6 Förpackningar med hål på olika positioner i flärparna  

 

10.3 Analys av den första prototypframtagningen 
En schematisk bild av en behållare som skulle kunna öppna förpackningarna 
konstrueras men beslut tas att stryka även denna idé då den i förhållande till de andra 
koncepten kräver så pass mycket större resurser i fråga om tid, kunskap och material. 
Hjälpmedel som sitter fast på fingret anses vara en rimlig förändring som kan 
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appliceras på arbetsplatsen utan större besvär, det är dessutom lätt för användaren att 
ta med sig mellan olika platser där det behövs. Att förändra utseendet på 
förpackningarnas flärpar anses vara applicerbart och dessutom ett bra sätt att få alla 
att ta till sig av förändringen då den förändrar själva grundproblemet, nämligen 
förpackningen i sig.  

Efter en första prototypframtagning utvärderas koncepten ännu en gång, med hjälp av 
funktionsanalysen. Hjälpmedel som sitter fast på fingret (1.1–1.3.) väljs här bort då 
det utifrån prototyperna anses svårt att uppnå krav om greppvariation, bekvämlighet 
och lättanvändhet. Upplevelsen av prototyperna är att de gör fingrarna klumpigare 
och minskar precisionen som krävs för att öppna flikarna.  

Hjälpmedel som sitter fast på fingret och har en krok som ska kunna skära upp 
förpackningen (1.4.) väljs bort då den kan medföra problem med att behålla 
produkten steril. Det kan dessutom utgöra en risk för användaren att ha ett vasst 
hjälpmedel på fingret. Alternativet är att ta av och på den men då uppfylls inte kravet 
att lösningen ska vara lättanvänd.  

Flärpar med olika längd (4.1.) och flärpar omlott (4.2.) väljs bort då dessa inte anses 
öka greppvänligheten. Trots att flärparna är lättare att få tag i innebär det att 
greppytan på den ena eller båda flärparna blir mindre.  

Stor flärp för diagonalt helhandsgrepp (4.6.) gör att det finns risk att den nödvändiga 
egenskapen att behålla produkten steril inte längre uppfylls då det är svårt att ha 
precision i greppet och det är då lätt att tappa produkten. Dessutom skulle det kräva 
mycket material i onödan.  

4 mm tjock (5.3.) väljs bort då den tjockleken gör att förpackningen blir klumpig. En 
sådan tjocklek skulle också kräva mycket extra material vilket förmodligen inte är 
kostnadseffektivt.  

Flärp med hål från sidan (6.4.) anses inte självförklarande. Det kan även vara svårt att 
applicera i tillverkningen. 

 

10.4 Resultat av den andra prototypframtagningen 
Efter utgallring och utvärdering av den första prototypframtagningen återstod åtta 
prototyper. Dessa tillverkades ännu en gång, med tillräckligt god kvalité för att kunna 
användas i ett användartest och benämns i fortsättningen ett till åtta. (se figur 10.7) 
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Figur 10.7 Prototyper i den andra prototypframtagningen, som ska användas för 
användartest 

 

1. 30 millimeter långa flärpar 
2. 20 millimeter långa flärpar 
3. 10 millimeter långa flärpar 
4. 30 millimeter långa flärpar med hål i den ena flärpens mitt 
5. 30 millimeter långa flärpar med hål i båda flärpar på motsatta sidor 
6. 30 millimeter långa flärpar med hål på båda flärpar på varierad höjd 
7. 30 millimeter långa flärpar med struktur i form av mjuka plastprickar 
8. 30 millimeter långa flärpar med en tjocklek på 1 millimeter 

Hålens mått: 15 x 25 millimeter. 
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11 Användartest 

11.1 Metod  
Det övergripande målet för ett användbarhetstest är att samla in data för att kunna 
identifiera och åtgärda brister i produktens användbarhet. Avsikten är att säkerställa 
skapandet av produkter som är användbara och uppskattade av målgruppen, lätta att 
lära sig, ändamålsenliga samt bidrar till ett effektivare arbetssätt. Vid en 
användarstudie kan en hypotes utformas, testet går då ut på att bevisa eller motbevisa 
denna hypotes. Andra sätt är att använda sig av frågeställningar och/eller testobjekt 
och observera och/eller intervjua testpersonen kring detta. Avändartester varken 
garanterar succé eller bevisar till 100 procent att en produkt kommer att bli 
användbar. Detta beror bland annat på att testet beskriver en artificiell version av en 
verklig situation samt att de deltagande är endast av en liten del av den tänkta 
målgruppen. Men ett test visar däremot sannolikheten att produkten kommer att bli 
användbar och indikerar potentiella problem medan de fortfarande kan rättas till. 
(Rubin, J. et. Al. 2008) 

Användarstudiens syfte är att klargöra hur förpackningens utformning påverkar den 
kraft som behövs för att öppna densamma och hur öppnandet upplevs av användaren. 
Med hjälp av en skattningsskala skall förhållandet mellan den maximala kraften hos 
en individ och den kraft som öppningsmomentet kräver undersökas. Detta kan sedan 
användas för att utvärdera den erfordrade kraften efter belastningsergonomiska 
riktlinjer.  

För att planera och utföra ett så bra användbarhetstest som möjligt bör ett antal 
faktorer betraktas. Följande frågor bör besvaras; Vilken typ av användare/testpersoner 
behövs för att utföra testet? Hur många personer behöver utföra testet? Ska data från 
en eller flera användargrupper jämföras? Behöver testet ta hänsyn till ordningen som 
uppgifter utförs? Hänsyn bör tas till faktorer som tillgänglighet, lämplighet och 
studiens mål. Testpersonerna bör representera den huvudsakliga målgruppen. De kan 
väljas ut genom slumpmässigt urval, systematiskt urval, stratifierat urval eller 
bekvämt urval. Det finns ingen regel som säger att mindre än ett visst antal 
testpersoner ger ett opålitligt resultat. Antalet testpersoner väljs utifrån testets mål och 
dess känslighet för felmarginal. Antingen kan olika data jämföras för samma 



11 Användartest 
 

 74 

testperson eller samma data jämföras mellan olika testpersoner. Det går också att 
använda en mix av dessa två. (Tullis, T. et. Al. 2008) 

Testpersonerna i detta test är kvinnor, vilket är representativt för den aktuella 
användargruppen då majoriteten av de som arbetar som undersköterskor eller 
sjuksköterskor inom vården är kvinnor. Testpersonerna väljs ut bland personer som 
finns tillgängliga på IKDC, för att underlätta både för dem och för författarna, då 
testerna utförs på IKDC. Testpersonerna arbetar således inte inom vården vilket ses 
som en fördel då sjuksköterskans eller undersköterskans arbetserfarenhet skulle kunna 
innebära att det finns en uppfattning om produkten som kan påverka bedömningen av 
denna i testet. Fem testpersoner väjs ut för att täcka upp den åldersspridning som 
finns i användargruppen. Dessa består av en som är 20-30 år, en som är 31-40 år, en 
som är 41-50 år, en som är 51-60 år samt en som är 60 + år. Valet att använda sig av 
endast fem personer grundas i att testets syfte främst är att få en indikation på hur de 
olika prototyperna uppfattas. De olika prototyperna jämförs med varandra utifrån 
varje testpersons bedömning. Eftersom skalan baseras på testpersonens egen 
uppfattning kan vi dra slutsatser av typen ”alla tycker att prototyp x är bäst” men inte 
av typen ”person a tycker att prototyp x är mer ansträngande att öppna än person b 
tycker”. Detta bedömningssätt väljs då syftet med testet är att hitta den mest 
framgångsrika prototypen och inte att jämföra testpersonernas styrka. 

I vissa fall kan uppgifternas ordning i testet ha stor betydelse för testets resultat. Det 
är vanligt att testpersonen lär sig hur produkten fungerar medan uppgifterna utförs 
och det är då svårt att veta om den sista uppgiften är lättare att utföra tack vare vana 
eller god design. För att undvika detta kan den ordning som uppgifterna utförs ändras 
mellan olika testpersoner. (Tullis, T. et. Al. 2008) 

I detta fall tas ingen hänsyn till ordningen eftersom produkten anses vara så pass 
enkel att ingen inlärning behövs för att kunna använda produkten på rätt sätt.  

Med hjälp av användartester kan två huvudsakliga aspekter av användarens 
upplevelse mätas, dessa är utförande och tillfredsställning. Utförande handlar om hur 
användaren interagerar med produkten, hur väl användaren kan utföra den aktuella 
uppgiften. Tillfredsställning handlar om hur användaren upplever produkten och vad 
användaren tycker om produkten. Den viktigaste informationen om användarens 
tillfredsställning nås genom data som användaren själv rapporterar. Det mest effektiva 
sättet att samla denna typ av data är att använda någon typ av rankningsskala. (Tullis, 
T. et. Al. 2008)  

I detta test får varje testperson öppna ett antal förpackningar och sedan bedöma hur de 
upplevde att det var att öppna dessa. Testpersonen får ett formulär med frågor och 
bedömningsskalor som personen fyller i efter varje öppnad förpackning (se figur 
11.1). Bedömningsskalan kombineras med en karta över handen där testpersonen får 
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peka ut var, om någonstans, denne upplever smärta eller besvär vid öppnandet. (se 
figur 11.2) Innan den första förpackningen öppnas får testpersonen försöka att öppna 
en förpackning som är omöjlig att öppna. Personen uppmanas här att ta i med 
maxansträngning och registrera hur detta känns. Denna maxansträngning används 
sedan som utgångspunkt för ansträngningsskalan på formuläret. Efter detta öppnar 
testpersonen åtta förpackningar med olika öppningsdesign och märker ut på 
formuläret hur ansträngande förpackningen är att öppna i förhållande till 
maxansträngning, om förpackningens öppning är självförklarande, om förpackningen 
är bekväm att öppna samt om förpackningens flärpar är lätta att greppa. 
Testpersonerna får själva besluta hur de ska gå till väga vid öppnandet och efter att 
formulärets fyllts i frågar testledaren om någon smärta/besvär upplevts, och i så fal 
var, varpå denna fyller i handkartan. När proceduren genomförts för alla 
förpackningsalternativ mäts testpersonens handstyrka, i både dominant och 
ickedominant hand med hjälp av en dynamometer anpassad för handen. Testpersonen 
tillfrågas om den har några synpunkter, tankar eller frågor angående 
förpackningsalternativet och testet. 

 
Figur 11.1 Formulär med bedömningsskala för utvärdering av förpackningar vid 

användartest 
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Figur 11.2  Karta över handen för lokalisering av eventuell smärta eller obehag vid 

användartest 

11.2 Resultat  
Resultaten av tespersonernas svar på formuläret (figur 11.1) visar tydligt att prototyp 
3 utgör den största ansträngningen. Bland de övriga prototyperna var åsikterna 
blandade och dessa behandlas i analysavsnittet. För redovisning av alla resultat se 
bilaga D. 

Två personer fick svara på formuläret gällande prototyperna 4,5 och 6 ännu en gång. 
Denna gång med instruktioner om hur dessa specifikt skulle används. Resultatet 
återfinns i bilaga D. 

11.3 Analys  
För att kunna analysera resultatet av testerna gjordes först en rankning av de 
parametrar som bedömdes i testet. Rankningen gjordes utifrån den funktionsanalys 
som tidigare formulerats. Huvudfunktionen Minska ansträngningen för händer gör att 
frågan Hur ansträngande är förpackningen att öppna i förhållande till 
maxansträngning? rankas som den viktigaste frågan vid bedömningen. Övriga frågor 
baseras på önskvärda funktioner i funktionsanalysen men väljs att rankas enligt 
följande, från mest till minst viktig; Förpackningens flärpar är lätta att greppa, 
Förpackningen är bekväm att öppna och till sist Förpackningens öppning är 
självförklarande. Det som uppmärksammades under observationerna bekräftades 
under användartestet, nämligen att det är av betydelse att förpackningens flärpar är 
lätta att greppa. Därför prioriterades denna högst av de önskvärda funktionerna.  
Under testet visade det sig att när testpersonen väl visste hur förpackningen skulle 
öppnas var den självförklarande, vilket gör att denna fråga bara är viktig vid första 
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användningstillfället. Därför hamnar denna fråga lägst i prioriteringsordningen och 
frågan om förpackningen är bekväma hamnar på tredje plats. 

Utifrån rankningen av frågorna, enligt ovan, bedöms vilka tre prototyper varje 
testperson anser vara bäst. Bedömningen sker enligt exempel nedan (se figur 11.3). 
Prototyp 7 går direkt till ”topp tre” då den uppvisar bäst resultat på frågan a). Hur 
ansträngande är förpackningen att öppna i förhållande till maxansträngning? 
Prototyperna 1,2,3,4,5,6 och 8 uppvisar likvärdiga resultat och för att skilja dessa åt 
studeras resultatet i nästa fråga enligt rankningen, d). Förpackningens flärpar är lätta 
att greppa. Prototyp 5, 6 och 7 är ”topp tre” för Kvinna 23. 

 

Figur 11.3  Exempel på analysering av resultat från användartest 

 

Analys av resultat, de tre bästa prototyperna enligt varje testperson: 

Kvinna 23: Prototyp 5, 6 och 7 

Kvinna 35: Prototyp 1, 2 och 8 

Kvinna 45: Prototyp 1, 4 och 6 

Kvinna 55: Prototyp 4, 5 och 8 

Kvinna 67: Prototyp 4, 5 och 7 



11 Användartest 
 

 78 

Prototyp 5 och 4 är de som förekommer mest bland testpersonernas ”topp tre”. På 
delad andra plats kommer prototyper nummer 6, 7 och 8.  

Utifrån frågan Hur ansträngande är förpackningen att öppna i förhållande till 
maxansträngning? bedömdes prototyp 3 som mest ansträngande av samtliga 
testpersoner. Denna prototyp har flärpar som är 10mm långa, vilket innebär att 
greppytan är så liten att fingertoppsgrepp måste användas vid öppning. Jämför detta 
med prototyp 1 och 2 som har flärpar som är 30 respektive 20 mm långa och tillåter 
ett nyckelgrepp vid öppning. Det blir tydligt att större greppyta ger upphov till mindre 
ansträngning. 

Det framkom att svaret på frågan om Förpackningens öppning är självförklarande 
beror på om varje förpackning betraktas individuellt eller om erfarenhet tas med från 
de tidigare öppnade förpackningarna. Vissa tyckte att prototyp 1 och 2 inte var 
självförklarande vilket kan bero på att detta var de första som öppnades. Det antogs 
innan testet startade att ordningen inte skulle ha någon betydelse, vilket i efterhand 
visade sig vara felaktigt. Prototyp 3 ansågs mindre självförklarande, detta på grund av 
att det var svårt att se vilken sida som skulle öppnas då ändarna ansågs mycket lika på 
grund av de korta flärparna. Prototyp 4, 5 och 6 upplevdes som självförklarande 
oavsett om testpersonen förstod tanken med hålen eller inte. Att öppningen var 
självförklarande betydde då att testpersonen förstod vilket håll förpackningen skulle 
öppnas på med hjälp av flikarna, men inte hur hålen skulle användas. Anledningarna 
till hur hålen användes och att hålen inte användes som tänkt var olika mellan 
testpersonerna. Anledningarna var att personen inte lade märke till hålen 
överhuvudtaget, att hålen användes för att få kontakt, och därmed friktion, mellan 
pekfinger och tumme vid ett nyckelgrepp, att hålen användes för att pilla upp 
förpackningen och tanken att hålen skulle användas vid upphängning eller annan 
hantering av förpackningen.  

Utifrån frågan Förpackningens flärpar är lätta att greppa framkom det att prototyp 3 
ansågs stämma minst överens med detta. Även detta beror troligen på att 
förpackningen har en liten greppyta. Det rådde delade meningar om den 
strukturbeklädda prototypen, vissa ansåg att den ”klibbade ihop” och att flikarna var 
svåra att separera medan andra ansåg att strukturen gjorde flikarna lättare att greppa. 
Det var tydligt att strukturens egenskaper spelar stor roll för hur den upplevs. 
Strukturen får inte klibba ihop, inte vara för toppig och inte göra att förpackningen 
känns klumpig. 

Alla testpersoner utom Kvinna 55 år öppnade prototyp 4, 5 och 6 utan att använda 
hålen på det sättet som det var tänkt. Tillvägagångsättet blir då detsamma som vid 
öppnandet av prototyp 1, då flärparna har samma egenskaper gällande längd och 
tjocklek. Efter att det uppmärksammades att hålen inte användes som det var tänkt 
fick två av testdeltagarna instruktioner om hur dessa var tänkta att användas, varpå de 
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utförde nya tester på dessa prototyper och fyllde i skalorna utifrån detta. 
Ansträngningen vid öppnandet av prototyp 4, 5 och 6 upplevs låg, både vid öppnande 
med och utan hål. Utifrån dessa resultat anses dessa prototyper uppnå det önskade 
kravet att erbjuda variation av grepp.   

Hål i flärparna kan bidra både med ett varierat grepp och friktion mellan pekfinger 
och tumme som får kontakt genom hålet. Friktionen som var en positiv aspekt av 
strukturen uppnås alltså även med hål, detta är dessutom billigare vid tillverkning då 
det inte medför en tillförsel av material. En negativ aspekt som kommenterades under 
testet var att hålen upplevdes instabila på grund av känslan av att materialet skulle gå 
sönder. Detta kan åtgärdas genom ett tjockare material i flärparna. Bland de som 
testade hålen igen ansågs 4 och 6 vara bäst, prototyp 5 var mer svåröppnad på grund 
hålens asymmetriska placering.  

En ökad tjocklek på flärparna medförde i de flesta fall en minskad ansträngning vid 
öppnandet. Eftersom det är lättare för fingrarna att känna när kraften i greppet duger 
för att hålla i flärparna minskar risken att använda onödigt mycket kraft. Däremot 
upplevdes de tjockare flärparna svårare att greppa i vissa fall, en struktur eller hål i 
samband med ökad tjocklek skulle därmed kunna vara en bra utformning. 

Utifrån denna analys av de resultat som framkom i användartestet kommer flera tips 
på egenskaper som kan kombineras för att förbättra förpackningens flärpöppning. 
Genom att göra flärparna tjockare och med hål minskas ansträngningen både genom 
att tjockleken gör det lättare att känna av erfordrad kraft och att hålen ger möjlighet 
att känns friktion mellan tumme och pekfinger. Den ökade tjockleken ska göra att 
hålen känns stabilare vid användning av dessa för att öppna med pekfingrarna. Då det 
inte var någon placering som var överlägsen en annan väljs istället en placering där 
hålet är på samma plats på båda flärpar. Dessutom ändras hålens form från en oval 
form till en rund, detta för att materialet inte ska deformeras när användaren drar i 
hålen och därigenom ska det kännas säkrare för användaren att använda dessa genom 
att minska känslan av att hålen kan dras sönder.  Nya prototyper med dessa 
egenskaper tas fram för att se om det är en lyckad kombination. 
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12 Förbättrad prototyp 

12.1 Metod 
Prototyper med flärpar som är 0,2 mm tjocka, 30 mm långa och har cirkulära hål med 
en radie på 18 mm tillverkas. Dessa prototyper testas på två personer från den tidigare 
testgruppen för att bekräfta eller dementera dessa egenskaper. Vid detta test 
utvärderas förpackningarna genom kommentarer och diskussion kring förändringarna.  

12.2 Resultat 
De spontana reaktionerna från testpersonerna är ”Nice” och ”Det här var bättre”. 
Vidare kommenterar testpersonerna att det är bättre att hålet är cirkelformat, det gör 
att det känns intuitivt att sätta in fingret och det beror nog på att vi är vana vid att till 
exempel hål och knappar är runda. Att hålen sitter på samma ställe på båda flärparna 
gör att det är lättare att se hålen och det ökar viljan att använda dessa. Fingrarna 
upplevs inte glida ut ur hålen när materialet är tjockare och dessutom känns flärpen 
stabilare och testpersonerna vågar dra i den. Det råder delade meningar om hur det 
känns för fingrarna att dra i hålen, en person tycker att kanterna är vassa mot fingret 
medan den andra personen tycker att det känns skönt att använda fingrarna för att dra.  

12.3 Analys 
Att kombinera dessa egenskaper gör att förpackningen upplevs mindre ansträngande 
att öppna och att använda hålen känns tryggare då det inte upplevs finnas en risk att 
dra sönder materialet. Att ändra hålens form påverkar det intuitiva användandet av 
dem.  

Testpersonernas upplevelse av hur hålens kant känns mot fingrarna går isär. 
Människor är olika och därmed upplever saker på olika sätt. Inom vården finns 
personer av olika kön, ålder, erfarenhet och ursprung. Dessa två faktorer tillsammans 
förstärker anledningarna att göra en öppningstyp som tillåter användaren att variera 
sitt användningssätt och att välja det sätt som passar bäst för sig vid varje tillfälle. Att 
förse flärparna med hål gör detta möjligt och därför anses detta vara en bra lösning. 
När hålen sitter på samma höjd anses de vara synligare och dess användning blir mer 
intuitiv. Dessutom är det troligtvis lättare att implementera i tillverkningen av 
förpackningarna då hålen på så sätt kan stansas samtidigt.  
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Flärparnas tjocklek påverkar både den användare som vill öppna förpackningen med 
ett nyckelgrepp och den som vill använda hålen för att öppna. I båda fallen anses en 
tjockare flärp bättre ur flera aspekter. Redan vid en fördubbling av tjockleken märks 
skillnad på den upplevda ansträngningen men önskvärt är att tjockleken är mellan 
0.10 och 0.20 mm. Vid prototyptillverkningen uppnås en tjocklek på 0.2 mm genom 
att en dubbelhäftande tejp fästs på förpackningen och på det en plast av samma 
tjocklek som förpackningen. 

 

Designen är utformad med kvinnor som huvudsaklig användargrupp men den 
slutgiltiga designen anses fungera även för män. Då designen erbjuder olika sätt att 
öppna förpackningen kan den som exempelvis har för stora fingrar för att sticka in i 
hålen istället öppna förpackningen med ett nyckelgrepp och då få fördelen av den 
taktila feedbacken genom hålen. Den ökade tjockleken på flärparna anses utgöra en 
fördel oavsett fingrarnas storlek. 
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13 Slutlig kravspecifikation 

Utifrån den analys som gjorts av prototyper och användartester skrivs en 
kravspecifikation för framtida inköp av förpackningar av typen med flärpöppningar, 
presenterad i Tabell 13.1. Kravspecifikationen utformas på ett sätt som stämmer 
överens med hur Region Skånes kravspecifikationer ser ut idag för att lätt kunna 
användas. 

För att en förpackning med flärpöppning ska anses ergonomiskt anpassad gäller 
följande krav (se figur 13.1) 

Tabell 13.1 Kravspecifikation med ergonomiska krav för förpackningar med 
flärpöppningar. 

Förpackningar med flärpöppningar 

Ställda krav Skall/Bör 

Flärparnas längd ska vara minst 20 mm. Skall 

Flärparnas längd bör vara minst 30mm. Bör 

Flärparnas tjocklek ska vara minst 0,8 mm  Skall 

Flärparnas tjocklek bör vara > 0,8 mm och ≤ 2,0 mm Bör 

Flärparnas utformning bör möjliggöra variation i grepp, till 
exempel genom ett genomgående hål. 

Bör 

Förpackningens delar skall vara tillverkade i samma 
material. 

Skall 

 

Med hjälp av denna kravspecifikation ställs ergonomiska krav på 
flärpförpackningarna, som är vanligt förekommande inom vården. Flärpar med en 
utformning som stämmer överens med kraven utgör en mindre belastning för 
användaren och kan på sikt minska förslitande belastningsskador hon sjuksköterskor 
och undersköterskor. För att ge större effekt bör liknande studier utföras på samtliga 
förpackningstyper som presenteras i detta arbete, nämligen korkar och hattar, 
rivöppningar samt lock och membran. Förslag på förpackningens utformande för att 
vara ergonomisk fördelaktig ses i figur 13.1 och 13.2. För ritning, se bilaga E. Vid 



13 Slutsats 
 

 84 

presentation av kravspecifikationen för materialkonsulenterna Anette och Gunilla på 
Region Skåne gavs en kort sammanfattning av projektet. Detta för att ge dem en 
överskådlig blick av undersökningen bakom arbetet och vilket resultat det har 
genererat.  Materialkonsulenterna som båda är insatta och intresserade av ämnet 
tycker likt författarna att problemet är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Anette har 
efter det senaste mötet kontaktat Region Skånes leverantörer och diskuterat valet av 
material, då detta var en fråga vi tog upp vid det senaste mötet. Det visade sig att 
leverantören inte hade reflekterat kring problematiken att behöva källsortera 
förpackningarna men att det fanns möjlighet till att ändra vilka material som används 
vilket skulle vara en förbättring. De skall-krav som ställts i kravspecifikationen skulle 
enligt Anette kunna användas, dock som bör-krav, vid kommande samarbeten med 
leverantörer. Ambitionen är att dessa så småningom ska figurera som skallkrav men 
för att få leverantörerna och producenterna att få upp ögonen för problemet är att 
framföra kraven som önskvärda en bra början. 

 

Figur 13.1 Förslag på utformning av förpackning  

 

Figur 13.2 Förslag på utformning av förpackning 
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14 Diskussion 

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings statistik var drygt hundra tusen personer 
sysselsatta som sjuksköterskor eller undersköterskor i november 2011. Av dem var 
nästan 88 % kvinnor och majoriteten i åldersgruppen 30-59 år. Bland 
undersköterskorna är det något vanligare med personer över 60 år. Det är många 
personer vars händer kan utsättas för förslitande belastning som kan leda till besvär. 

Enkätsvaret visar att minst en fjärdedel av de anställda på de tillfrågade avdelningarna 
lider av någon typ av smärtor eller besvär i tumme, fingrar eller handled. Resultatet 
kan jämföras med Statistiska Centralbyråns statistik i ”Hälsotillstånd, fysiska och 
psykiska besvär 2010” som visar att 9,6 % av befolkningen i åldrarna 16-84 år anger 
att de upplever svåra besvär i händer, armbågar eller knän. (Statistiska Centralbyrån, 
2010) Detta visar på att det finns ett ouppmärksammat problem och kan vara en 
indikation på problemets omfattning. För att ge en säkrare statistisk bild av 
problemets omfattning bör en större enkätundersökning göras, men denna första 
undersökning visar på att det finns anledning att lägga resurser på att undersöka den 
handergonomiska situationen i vården. Denna enkätundersökning utfördes på 
sjuksköterskor och undersköterskor på avdelningar där de misstänks utsättas för en 
stor del handintensivt arbete och därför har en större risk att lida av besvär i händerna.  

Händerna består av små muskler och många senor som gör det möjligt för dem att 
utföra grepp för både kraft och precision. Risken för belastningsskador beror på 
relationen mellan den krävda kraften och den maximala kraften i den ansträngda 
muskeln. För de små musklerna i händerna kan därför en till synes liten ansträngning 
göra stor skillnad. Det framkommer i användartesterna att öppnande förpackningar 
med flärpöppningar så som de ser ut i dag kan utgöra en ansträngning på mer än 25 % 
av maximal ansträngning. Enligt ergonomiska riktlinjer (Pheasant, S. Haslegrave, C. 
2006) bör ansträngningar som kräver en kraft som måste utövas kontinuerligt över en 
längre tid inte överstiga 10-15 % av maximal styrka. Samma siffra för krafter som 
utförs över en kort period eller med täta mellanrum är 60 %. Öppnandet av 
förpackningar utförs med täta mellanrum men i ett arbetsflöde som innebär en 
kontinuerlig belastning. Därför bör ansträngningen vid öppnande av förpackningar 
minskas. Enligt rankningen vid intervjuerna anses förpackningar med flärpöppningar 
vara den mest ansträngande typen av förpackningar som sjuksköterskor och 
undersköterskor utsätts för, detta är en förpackning som förekommer flera gånger om 
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dagen. För att öppna dessa förpackningar används ett fingertoppsgrepp. 
Fingertoppsgreppet är även det mest förekommande i övriga arbetsuppgifter, vilket 
innebär att samma muskler används i under en stor del av dagen.  

Under intervju bads personen beskriva de tre mest ansträngande arbetsuppgifterna. 
Frågan är generell och riktar inte in sig på händer eller förpackningar och detta 
påverkar förmodligen det svar som gavs på frågan. Ingen av de intervjuade nämner 
förpackningar som en av de ansträngande arbetsuppgifterna. Svaren rör istället bland 
annat att lyfta tunga saker samt att hålla upp och spänna fast delar på 
operationsbordet. Dessa arbetsuppgifter är sådana som utgör en uppenbar belastning 
som är påtaglig när uppgiften utförs. Förpackningar är istället en till synes liten 
belastning som inte utgör en uppenbar påfrestning för den som har friska händer. Vid 
observationen på Lineros vårdcentral var det dock tydligt att för den undersköterska 
som har problem med en värkande tumme är öppnandet av förpackningar vissa dagar 
en outhärdligt smärtsam uppgift. Av denna anledning är det viktigt att lösningen är 
lättillgänglig även för den som inte har problem idag, för att kunna förebygga 
problem längre fram.  

Vid användartester av förpackningar med ändrad storlek på flärparna blir det tydligt 
att användarens ansträngning kan påverkas genom att förändra flärpens utformning. 
Faktorer med tydlig påverkan var flärparnas längd och därmed greppyta, flärparnas 
tjocklek och att förse flärparna med hål. Detta stämmer överens med litteraturen och 
de ergonomiska kunskaperna som ges där. En större greppyta att fördela kraften över 
gör att ansträngningen minskar. Användartestet visar en tydlig skillnad mellan en 
flärp med längd 10 mm och en med längd 20 mm. Tjockare flärpar gör att den taktila 
feedbacken blir tydligare och användaren slipper använda en onödigt hög kraft för att 
nypa fast flärpen när förpackningen dras isär. Hål i flärparna kan ge chans att variera 
greppet genom att dra i hålet med ett finger men ger också bättre känsla och friktion 
genom att ge kontakt mellan tumme och pekfinger i greppet. 

I detta projekt ansågs det valda antalet testpersoner tillräckligt för att ge en indikation 
på vilka egenskaper som ger positiva ergonomiska effekter. För att tydligare påpeka 
den ansträngning som öppnandet av förpackningar utgör hade det varit önskvärt att 
kunna mäta kraften mellan fingrarna. Tyvärr fanns det vid projektets utförande inte 
tillgång till sådan utrustning, men det kan vara intressant att titta närmare på 
möjligheten till detta vid ett fortsatt arbete.  

Det har under projektet inte varit möjligt att ta del av tillverkningen av 
förpackningarna. Fokus har varit på att undersöka problemet, att hitta möjliga 
lösningar och att formulera dessa i en kravspecifikation för att kunna påverka 
tillverkare. Däremot har möjliga tillverkningsmetoder diskuteras för att se till att de 
föreslagna förändringarna kan vara tillämpningsbara i befintlig produktion. De krav 
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som ställs anses vara möjliga att uppfylla utifrån den antagna, och troliga, 
tillverkningsmetoden.  

För fortsatt arbete inom området handergonomi i vården finns mycket att titta på. Vid 
observationer och intervjuer framkom att många verktyg, vred och arbetsplatser inte 
är ergonomiskt utformade. De förpackningstyper som inte studeras i detta arbete kan 
också behöva förändras för att utgöra en mindre ansträngning. Vid provmottagning, i 
laboratoriet på Lineros vårdcentral, används utrustning med kanyl och provrör som 
kräver att tummen arbetar i ett utsträckt och påfrestande läge, provrör som trycks med 
tummen har vassa kanter som skär in i huden och kravet att göra flera saker samtidigt 
som patienten ska vara bekväm påverkar sköterskans möjlighet att påverka sin 
arbetsställning. På operationsavdelningen innebär förberedandet för operation många 
ansträngande moment med att lyfta patientens kroppsdelar och sängens delar för att 
sterilklä eller placera i rätt läge. Både vid operationsavdelningens förråd och vid 
sterilcentralen hanteras korgar och galler med verktyg. Dessa kan vara tunga och 
måste ibland placeras högt upp. Dessutom är korgar och galler försedda med handtag 
som tvingar handleden att arbeta i en ofördelaktig vinkel samtidigt som handtagen är 
obekväma för handen. Tunga lyft av kartonger som står högt upp nämns också som 
ett ansträngande moment. Gemensamt för de observerade arbetsplatserna är att det i 
många fall saknar ändamålsenliga arbetsytor. En ändamålsenlig förvaring av verktyg 
och andra produkter i kontakt med den plats där dessa ska användas skulle kunna 
påverka och förbättra den ergonomiska situationen och möjligheten för sköterskorna 
att använda en bättre arbetsställning.  
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Bilaga A: Arbetsuppgifter Linero 

 

Kapillärt blodprov 

Ett kapillärt blodprov är ett prov som tas genom att sticka hål på huden, vanligtvis i 
fingret. På barn tas oftast ett kapillärt blodprov då det är mindre jobbigt för både barn 
och undersköterska. Ett kapillärt blodprov kan även tas på vuxna då endast få prover 
ska utföras, endast lite blod behövs.  

Vid ett kapillärt blodprov används en lansett. Toppen, som skyddar nålen, vrids av 
med ett nyckelgrepp. Innan sticket används en servett för att torka rent huden. 
Servetten hålls i ett fingertoppsgrepp. Vid sticket hålls lansetten mellan tumme och 
långfinger, sticket sker genom att pekfingret trycker på lansettens baksida. En maskin 
som heter Afinion CRP används för att analysera blodprovet. Provtagningsenheten 
dras upp ur kassetten för maskinen med ett fingertoppsgrepp och sätts tillbaka med 
samma grepp. Blodet från fingret sugs upp i provtagningsenheten och enheten sätts 
ned i kassetten igen för att sedan analyseras.  
 
Venöst blodprov 

Ett venöst blodprov tas genom att blodet dras från en ven, vanligtvis i armvecket. Vid 
ett venöst blodprov kan ett eller flera provrör fyllas med blod.  

Först tar undersköterskan på sig plasthandskar. Sedan späns ett stasband runt 
patientens arm. Stasband är en rem som fästs runt armen för att stoppa blodflödet i 
venerna så att kärlen blir tydligare. Remmen kopplas ihop med ett spänne som hålls 
med ett fingertoppsgrepp. Sedan dras det åt genom att dra i remmen, också med ett 
fingertoppsgrepp. Huden torkas ren med en servett som hålls i ett flerfingergrepp. 
Verktyget som används för venöst blodprov ligger i en plastförpackning med 
flärpöppning som öppnas med fingertoppsgrepp. Flärparna är små och pilliga att få 
tag i. Kanylen skyddas av en hatt som plockas bort med ett nyckelgrepp. Sedan hålls 
kanylen i ett flerfingergrepp när den sticks in i armen. För att provrören ska fyllas 
med blod hålls kanylen i ett fingertoppsgrepp i vänsterhanden medan provrörets 
trycks in med högerhanden. Provröret hålls i ett brett flerfingergrepp och trycks in 
med tummen. När blodet rinner till i provröret lossas stasbandet genom att trycka med 
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tummen på spännets ovansida. Sedan knäpps stasbandet loss genom att nypa över 
spännet och trycka in de två spärrarna. Provröret dras ut med ett fingertoppsgrepp.  
När kanylen ska dras ut hålls en kompress mot huden. Denna håller undersköterskan 
kvar, med tryck, medan hon slänger kanylen. Kanylen har ett skydd, i form av en 
kåpa, som ska tryckas över kanylen efter användning för att den inte ska kunna 
användas igen. Detta görs med tummen, eller genom att trycka kåpan mot kanten på 
soptunnan. Kanylen slängs sedan. En kompress placeras över sticket och fästs med en 
tejp. För att dra ut tejpen hålls tejphållaren i ett brett nyckelgrepp, med samma hand 
som trycker kompressen mot huden. Tejpen dras ut med ett fingertoppsgrepp och rivs 
av. Några av undersköterskorna väljer istället att riva av tejpen i förväg och fästa på 
kanten av redskapsbordet för att vara lättillgänglig när den behövs. Den kompress 
som ska tejpas fast viks ihop med fingertopparna, placeras på rätt ställe och tejpas 
fast.  

Analysera prover 

Efter att blodprover tagits ska blodet analyseras. Olika prover analyseras på olika sätt, 
beroende på vilket resultat som sökes.  

Varje provrör förses med en etikett. Etiketten pillas loss från en remsa med ett 
fingertoppsgrepp och stryks sedan fast på provröret med fingrarna. Ett annat 
analyssätt är med en analysdosa. En dosa för analys av blodprov öppnas, 
förpackningen har en rivöppning som öppnas med fingertoppsgrepp. Förpackningen 
är en foliepåse. 
 
För vissa analyser behöver blod från provröret droppas ut på en provlapp. Detta görs 
genom att en ”ventil” trycks genom membranet i provrörets lock, ventilen trycks 
sedan mot bordet för att släppa igenom blodet. Ventilen har en nål som sticks in i 
provrörets lock. Provröret hålls i ett diagonalt helhandsgrepp och ventilen trycks ner 
med pekfingret. Blodet trycks ut i droppar på en provlapp. Provröret hålls i ett 
diagonalt helhandsgrepp när det trycks mot bordet. Antalet droppar varierar med 
antalet analyser som ska göras. 

Vid en typ av analys används microkuvett för att analysera blodet. Dessa förvaras i en 
burk med ett lock som dras upp med ett fingertoppsgrepp och trycks tillbaka med 
fingrarna, båda händerna. Microkuvetten plockas upp med fingertoppsgrepp. Vid 
användning av microkuvett sugs blodet upp i dessa genom att ”doppas” i en 
bloddroppe. Microkuvettet hålls i ett fingertoppsgrepp. Microkuvettet läggs i varsin 
maskin för analys.  
 
Till Afinions analysinstrument används en testkassett där en provtagningsenhet suger 
upp blodet. Enheten hålls i ett fingertoppsgrepp, medan kassetten hålls i ett 
flerfingergrepp, och enheten trycks sedan tillbaka på rätt plats med pekfingret. Sedan 
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placeras testkassetten i analysmaskinen. Testkasetten är förpackad i en foliepåse med 
rivöppning som öppnas med ett fingertoppsgrepp. Kassetten plockas ut. En integrerad 
provtagningsenhet plockas ur testkasetten med ett fingertoppsgrepp. Kassetten hålls 
med ett flerfingergrepp i andra handen.  

 
Till ett test används en pipett. Blod sugs upp i en pipett, pipetten hålls i ett 
fingertoppsgrepp.  Blodet trycks ut i en dosa. Sedan används en vätska som finns i en 
plastflaska. Korken skruvas av med ett fingertoppsgrepp. Några doppar droppas i 
provet, plastflaskan hålls i ett fingertoppsgrepp och trycks ihop. Korken skruvas på 
igen med ett fingertoppsgrepp. Personuppgifter skrivs på provet med en penna, som 
hålls i ett chuckgrepp.  
 
Temperatur i öra 

En hatt skruvas på termometern med ett fingertoppsgrepp och tas bort igen när 
termometern används, även då används fingertoppsgrepp.  

Halsprov 

Topps och provrör för halsprov förpackas i förpackning som består av hälften plast 
hälften papper, med en flärpöppning som öppnas med fingertoppsgrepp. Kork på 
provröret är i plast och dras loss med fingertoppsgrepp. Topps dras upp ur röret med 
fingertoppsgrepp och hålls med fingertoppsgrepp när prov tas och när den sätts 
tillbaka i röret, trycks sedan fast med pekfinger. När provet är taget skruvas topsen 
fast i röret.  

Analys av avföringsprov  

Provstickorna ligger i ett rör som har en plastkork som öppnas genom att trycka upp 
tummen, när röret hålls i ett diagonalt helhandsgrep. Locket trycks på med pek- och 
långfingret. Provstickan hålls i ett nyckelgrepp då det trycks ner i provröret och 
provröret hålls i ett fingertoppsgrepp. Det är väldigt svårt att trycka ner provstickan, 
mycket kraft krävs, och provstickan är vass att hålla i. Provet vänds upp och ner 
genom att provstickan hålls i ett fingertoppsgrepp.  
 
Spänne stasband 

När spännet trycks ihop hålls de två delarna i varsin hand med ett fingertoppsgrepp. 
Tummen används för att trycka till den ena delen så den fastnar ordentligt. Stasbandet 
dras åt genom att hålla det i nyckelgrepp. Bandet kan lossas genom att trycka med 
tummen på ovansidan av den ena delen, medan den hålls i ett nyckelgrepp, och 
spännet dras uppåt. Spännet knäpps upp genom att två knappar på sidan trycks in med 
ett fingertoppsgrepp.  
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Assistera läkare  

Undersköterskorna på provmottagningen får ibland assistera en läkare som ska utföra 
enklare ingrepp, så som borttagning av leverfläck, och dess uppgift då är att hantera 
de verktyg som ligger i sterila förpackningar. Här följer en lista på de verktyg som 
används och förpackningar som öppnas. 

Steril sax, steril pincett, spruta samt kanyler ligger i förpackningar som är hälften 
papper, hälften plast och har en flärpöppning som öppnas med ett nyckelgrepp eller 
fingertoppsgrepp. Kanylerna skyddas av varsin hatt som dras av med ett nyckelgrepp 
och den ena sätts på igen med samma grepp. Ett tvättset som innehåller bomull och 
kompresser används för att rengöra såret. Denna ligger i en förpackning som är 
hälften papper, hälften plast och har en flärpöppning som öppnas med 
fingertoppsgrepp. En medicinflaska försedd med gummimembran/kork som trycks 
loss med tummen i ett nyckelgrepp. Efter att ingreppet är utfört ska arbetsplatsen 
tvättas. Arbetsbänk och brits sprayas med desinfekterande medel och torkas av. 
Desinfektionsmedel sprayas ur en sprayflaska. Helhandsgrepp används för att 
klämma ihop sprayhandtaget.  
Analysering av urinprov 

Urinprovet lämnas i en mugg som sedan lämnas in till provmottagningen genom en 
lucka i väggen. Prov kan också komma från patienter som tagit provet hemma och 
sedan lämnar det i en korg utanför provmottagningen. Provstickorna är förvarade i en 
glasburk med skruvkork som öppnas med ett nyckelgrepp. Provstickan doppas i urin 
och placeras i maskinen som ska analysera provet. Maskinen som används är en 
Siemens Clinitec. Analysen startas av en knapptryckning. 
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Förbereda dropp 

Inför kärlröntgen behöver patienten extra vätska för att kontrastvätskan inte ska 
stanna i kroppen. Sjuksköterskan förbereder droppåse och aggregat utanför patientens 
rum. 

Droppåsen är i plast och väger ca 2-4 kg. Förpackningen kring droppåsen är också i 
plast och ska öppnas helt för att få ut själva droppåsen. Förpackningen kan se olika ut 
beroende på vilket dropp den innehåller. En förpackning har ett jack som indikerar 
var förpackningen ska öppnas. Greppet som används är ett fingertoppsgrepp och 
öppnandet är en rivöppning. En annan förpackning har ingen hänvisning och då kan 
en sax behöva användas för att påbörja öppnandet och sedan används 
fingertoppsgrepp och flerfingergrepp för att öppna påsen. Påsen hängs upp på en 
krok, beroende på var förberedningen sker kan påsen hängas på en krok på väggen 
eller på en droppställning. Båda fallen innebär att påsen hängs upp cirka en decimeter 
ovanför huvudet, beroende på om droppställningen justerats eller inte, och eventuellt 
också en bit ut från kroppen.  
 
Beroende på behov kan en eller flera droppåsar öppnas och förberedas. Varje 
droppåse ska kopplas till en slang, som sedan kopplas till en kanyl i patienten. 
Förpackningen som slangen ligger i har en flärpöppning som öppnas med ett 
nyckelgrepp. När slangen plockats ut ur påsen ska en hatt plockas av från slangen och 
en från droppåsen. Dessa två delar koppas sedan ihop genom att en pip på slangen 
trycks in i en membranförsedd öppning i droppåsen. Samtliga moment kräver 
fingerstyrka. För att ta av hattarna används ett nyckelgrepp. Droppåsen hängs sedan 
upp på en droppställning och sköterskan ser till att hela slangen fylls med dropp så att 
ingen luft riskerar att komma in i patienten. För att justera flödet från påsen ut i 
slangen finns ett reglage som hanteras genom att med tummen rulla upp det plasthjul 
som klämmer åt slangen.  
 
I de fall där patienten behöver mer än en droppåse används en trevägsventil för att 
slippa sticka patienten med flera kanyler. Därför måste även dessa öppnas och 
förberedas. Först öppnas förpackningen med trevägsventilen. Ett nyckelgrepp eller 
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fingertoppsgrepp används för att öppna förpackningen, som har en flärpöppning med 
små flärpar som är pilliga att få tag i. Sedan används en spruta med natriumklorid för 
att spola igenom och göra rent innan droppet sätts på. Sprutorna ligger i plastpåsar 
som öppnas med ett nyckelgrepp, i en rivöppning. Plasten prasslar mycket vid 
hantering. På sprutan sitter en hatt som ska vridas av. Detta moment utförs samtidigt 
som ventilen hålls i handen, nyckelgrepp används. Sprutan sätts in i ventilen och vrids 
om för att sitta fast. Ett vred på ventilen vrids om för att kunna spruta in 
natriumkloriden och samma vred vrids sedan igen för att stänga. Samtidigt trycks 
sprutan ihop för att trycka in natriumkloriden. Ytterligare ett reglage (litet och runt) 
vrids om. Alla steg anstränger fingrarna. Vissa steg kräver kraft, andra precision.  
 
Medicinering 

Medicinering av patienter kan ske flera gånger om dagen, beroende på patientens 
behov. Många patienter behöver ett flertal olika mediciner. Tabletter förpackade i 
karta öppnas genom att tummen trycker tabletten genom membranet. Tabletter 
förpackade i burk med lock öppnas genom att tummen, i ett nyckelgrepp runt korken, 
trycker upp locket och återsluts genom att pek- och långfingret trycker ner locket. 
Tabletter som behöver delas läggs i en tablettdelare. Ett lock trycks ner för att dela 
tabletten. Den halvan som inte används läggs i en burk med plastlock, som öppnas 
med ett fingertoppsgrepp och stängs genom att tryckas på med pek-, lång- och 
ringfinger.  
Medicin i flytande form doseras i droppar. Korken på medicinflaskan skruvas av och 
på med ett nyckelgrepp. Efter varje tablett som läggs upp dokumenteras detta i datorn, 
då används både mus och tangentbord. Det är inte ovanligt att en patient behöver ett 
tiotal olika mediciner. Varje sjuksköterska medicinerar de patienter hon är ansvarig 
för.  

De patienter som har diabetes får insulin i form av en insulinspruta. Sprutans kanyl 
förvaras i en plasthatt. För att fästa kanylen på sprutan trycks dess baksida genom ett 
membran på sprutan och vrids fast. När hatten dras av sitter kanylen kvar. Vid detta 
vridande används ett nyckelgrepp. Insulinet trycks in genom att tummen trycker på 
sprutans bakdel. Efter att insulinet getts skall kanylen åter placeras i hatten, vridas 
loss och slängas i en papperskorg speciellt avsedd för ”farligt avfall”. 

 

Blanda läkemedel 

Ett läkemedel som är en blandning av två olika ska förberedas för patient. Patienter 
med smärtproblematik får en slang som sitter i ryggrummet med en pump som 
pumpar in läkemedlet.  
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Medicinen förvaras i en glasbehållare med gummimembran som trycks loss med 
tummen i ett nyckelgrepp. En stor spruta används för att dra upp medicinen ur 
glasbehållaren. Sprutan ligger i en förpackning med flärpöppning, fingertoppsgrepp 
används först för att få tag i flärpen och dra för att inleda öppningen, sedan öppnas 
förpackningen med nyckelgrepp. Natriumklorid förvaras i plastförpackning, en flaska 
med plastmembran/kork som vrids och dras loss med fingertoppsgrepp. Samtidigt 
hålls den stora sprutan i samma hand som den som öppnas flaskan. Plastflaskan med 
natriumklorid skruvas in i sprutans öppning. Plastflaskan hålls i ett diagonalt 
handledsgrepp och ska med precision hitta in i öppningen för att sedan med kraft 
tryckas in i sprutan. Samtidigt hålls den stora sprutan också i ett diagonalt 
handledsgrepp i den andra handen och kräver vridning och tryck för att plastflaskan 
ska föras in i öppningen. Natriumkloridet dras in i sprutan genom att sprutan hålls i 
ett diagonalt handledsgrepp och handtaget dras ut genom att fingrarna håller i 
handtaget medan tummen trycks mot sprutans kropp. Plastflaskan vrids loss. Det kan 
bli vakuum i plastflaskan vilket gör det svårt att dra in natriumkloriden i sprutan. 
Kanyl ligger i en liten förpackning med flärpöppning som har mycket små flärpar. 
Flärparna pillas upp med ett fingertoppsgrepp och dras isär med samma grepp. När 
förpackningen med kanylen öppnats hålls ena flärpen i med fingertoppsgrepp 
samtidigt som kanylen greppas i ett flerfingergrepp utan stöd mot tummen (fingrarna 
böjs runt). Kanylen skruvas fast och hatten dras av, för att blotta kanylen. Kanylen 
sticks in i glasflaskan med läkemedel och läkemedlet dras in i sprutan på samma sätt 
som natriumkloridet ur plastflaskan. Trycket kan lättas, genom att skruva på kanylen, 
för att göra det lättare att dra in läkemedlet. Luft trycks ut, sprutan skakas för att göra 
det lättare. Kanylen förs åter in i hatten, vrids av och slängs. En steril stopper skruvas 
fast på sprutan för att låsa sprutan. Stoppern ligger i en förpackning med flärpöppnnig 
med små flärpar som öppnas med fingertoppsgrepp. Alla förpackningar som är 
hälften plast, hälften papper ska delas för att kunna källsorteras.  

 

Byta spruta i doseringsmaskin 

När läkemedlet är slut i sprutan i doseringsmaskinen ska den bytas. Maskinen 
signalerar att läkemedlet är slut genom att pipa. Läkemedlet i sprutan har blandats av 
sjuksköterskan, så som förklaras under rubriken ”blanda läkemedel”. 

Sprutan knäpps loss genom att dra ner ett spänne och sedan nypa ihop två reglage för 
att dra ut den bakre hållaren. Detta görs med ett nyp i nyckelgrepp och drag i sidled. 
Slangen vrids loss från sprutan och hålls då i ett nyckelgrepp. Stoppern vrids av från 
den nya sprutan med ett fingertoppsgrepp. Slangen vrids på den nya sprutan. Sprutan 
sätts tillbaka i maskinen, spännet knäpps upp och fästs i bakre delen genom att nypa 
ihop reglage och dra in hållaren till sprutan. När sprutan sätts tillbaka måste 
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droppställningen hållas fast med foten för att inte rulla iväg. Maskinen startas genom 
att trycka på knappar.  
 

Droppaggregat 

Droppaggregatet sätts på en droppställning när används för att kopplas till patient och 
dosera dropp. Om patienter behöver flyttas måste hela droppställningen rullas med, 
med droppaggregatet på, samtidigt som sängen ska rullas och styras. Aggregatet 
väger cirka 2-4 kg. 

 

Köra operationssäng 

Sköterskan som går vid fotänden på sängen håller i sängen, med armarna bakom 
ryggen, och drar sängen efter sig. Sköterskan som går vid sängens huvudände kör 
sängen framför sig och ansvarar för styrningen.  

Om patienter har dropp ska ett droppstativ köras med. Det är då sköterskan vid 
huvudänden som ska hålla droppstället och köra det bredvid sängen. Då är alltså en 
hand upptagen med att hålla droppstället och den andra sköterskan får ensamt köra 
sängen, trycka och styra. Mi berättar att det är svårt att köra en säng och ett droppställ 
samtidigt, det bidrar till en konstigt och dålig arbetsställning.  
 

Mäta blodtryck (Utförs av undersköterska)  

En blodtrycksmanschett fästs, med kardborrband, runt överarmen. En gel kläms ur en 
tum på handleden. Ultraljud används för att höra pulsen. Med handen pumpar 
undersköterskan upp manschetten tills pulsen tystnar, då noteras blodtrycket och sen 
släpps trycket i manschetten genom att en ventil öppnas. Ventilen öppnas genom att 
vrida på ett litet runt vred.  

 

Förbereda omläggning av sår 

Plastflaskor med natriumklorid separeras genom att knäcka lös dem från varandra. 
Flaskan hålls i ett diagonalt handledsgrepp. Det omläggningssett som öppnas 
innehåller bomull och pincett som används vid rengöring av såret. Omläggningssetet 
ligger i en förpackning som har en flärpöppning och flärpen pillas upp av ena handen 
med ett fingertoppsgrepp, som sedan drar isär fram- och bakstycke. Bakstycket hålls i 
med ett fingertoppsgrepp. Omläggningssetet omges av ett papper som packas upp. 
Förpackning med kompress öppnas, en flärpöppning som kräver ett fingertoppsgrepp. 
En flaska med natriumklorid öppnas genom att vrida och bryta av plastkorken. 
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Korken hålls i ett nyckelgrepp. Natriumklorid sprutas över omläggningssetet genom 
att klämma ihop flaskan med fingrarna.  
 
Omläggning  

Sår efter operation ska läggas om för att läka bra. Omläggningen består av en svamp i 
såret och tätslutande plast. En slang kopplas mellan svampen och ett aggregat som 
suger ut var och liknande ur såret för att det ska kunna läka underifrån. 
Omläggningsmaterial levereras i stora kartonger från leverantör till receptionen. Det 
är sköterskornas uppgift att bära in kartongerna till förrådet, öppna kartongerna och 
lägga in materialet på hyllorna. Förpackningarna med svampar för såromläggning är 
stora och innehåller flera saker som behövs för omläggning. Byte av svamp sker fyra 
gånger per vecka.  
 
Sprutan i aggregatet byts genom att vrida loss sprutan och pilla in en slang i den nya 
spruta. Knäpp fast en klämma på slangen. Pincett används för att tvätta såret med 
bomullstussar. En våtservettliknande produkt används för att lösa upp limmet vid 
borttagning av tidigare förband. Servetten ligger i en laminerad pappersförpackning 
som öppnas i en rivöppning med fingertoppsgrepp. Omläggningspaketet som ska 
användas ligger i en förpackning som har en flärpöppning som öppnas med 
nyckelgrepp. Cavilon läggs som en film innan förband för att skydda huden. 
Förpackningen som Cavilon ligger i har en rivöppning som öppnas med 
fingertoppsgrepp. Cavilon ser ut som en klubba och appliceras genom att stryka på 
huden. Efter detta byter sjuksköterskan handskar. 
 
En steril sax är förpackad i förpackning med flärpöppning som öppnas med 
nyckelgrepp. Förbandsplasten klipps till för att passa runt såret. Varje tillklippt bit 
öppnas sedan i tre moment. Två moment är flärpöppningsmoment som utförs med 
nyckelgrepp, det tredje momentet är ett dragmoment som utförs med 
fingertoppsgrepp. Denna omläggning kräver 6 förband, alltså utförs detta 6 ggr. 
Svampen klipps till rätt storlek för att passa såret. En vanlig steril sax används för att 
klippa i svampen som är cirka 3 cm tjock. Vid den här omläggningen ska två bitar 
klippas till, varje bit kräver flera klipp. Mer förbandsplast klipps till och sätts fast 
över svampen för att se till att förbandet är lufttätt. Här krävs 3 bitar, varje med de tre 
öppningsmomenten beskrivna ovan. Saxen används för att klippa ett hål genom 
plastfilmen och svampen. Slangen fästs i det klippta hålet genom att dela en 
dubbelhäftande plast som har tre flikar. Fingertoppsgrepp används och det är svårt att 
pilla upp med handskar på. Slangar kopplas ihop, fingertoppsgrepp används för att 
trycka och vrida så att slangen sitter fast. Klämma knäpps upp för att tillåta flöda 
genom slangen 
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Bilaga C: Enkät 
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Bilaga D: Resultat av användartest 

Kvinna, 23 år 

 
Kvinna, 35 år 
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Kvinna, 45 år 

  
 

Kvinna 55 år 
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Kvinna, 67 år 

  
 

 

Kvinna 35 år, medveten om hålens funktion 

 



Bilaga D: Resultat av användartest 
 

 108 

Kvinna, 45år, medveten om hålens funktion 
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Bilaga E: Ritning  
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Bilaga F: Dokumentation av intervjuer 

Dokumentationen är skriven från inspelning från varje intervju. Språket är det som 
använts vid intervjun. 

C = Cornelia, J = Jennifer, - = den intervjuade 

Sjuksköterska, 57 år, Vårdavdelningen Kirurgen 

Helsingborgs Lasarett 

Arbetar med reception och rådgivning 

 

- Arbetsplatser, telefoner och allt sådant har inte riktigt varit ok men det har 
format sig efter hand och nu tycker jag nog att själva arbetsplatsen är ganska 
ok. Men det kan ju också göra att vissa saker jag gör, just det här att jag inte 
sitter ordentligt, att man inte har bra grejer att jobba med gör ju sitt till.  

- Men de besvären som ni frågar om här hade jag ju innan också, så det är inte 
bara nytt i detta, för jag har ju jobbat som administrativ, eller vad ska man 
säga, som chef, i nästan tio år här på urologin. Och då jobbar man ju också 
mycket med dator, telefoner och den biten så att säga.  

- Det jag egentligen håller på mycket med i dag det är ju telefonen, 
vidarebefordrar den ut till alla sektionerna. Det är mycket datorjobb, det är 
söka i journaler och rådgivning och den biten. Och en hel del då kanske 
skrivarbete jag pratar i telefon, såklart, blir det ju. Det är ju de huvudsakliga 
uppgifterna så jag är ju inte längre ute i (anm. ute på vårdavdelningen). Men 
sen är det klart jag har ju jobbat som sjuksköterska i tjugo år innan detta. Allt. 
Och undersköterska innan dess.  

C:  Har du alltid arbetat här, i Helsingborg? 

- Ja det har jag gjort. Utbildningen gick jag i Lund men annars så har jag varit 
här och i Helsingborgs sjukvårdsdistrikt.  

C: Jobbade du som undersköterska och sen sjuksköterska? 

- Undersköterska i äldrevården då ja och sen läste jag vidare till sjuksköterska, 
blev färdig -78. Sen jobbade jag med patientvård i olika former, mottagning 
och vårdavdelning, till, säg till för tio år sen kanske, 2002. Det är rätt många 
år. Det ena ger det andra. Men de här besvären har inte jag haft, som ni pratar 
om, förrän jag började, vad ska man säga, just med dator. Jag tror man sitter 
illa kanske och man.. Jag menar förr var det ju mer lite pappersjournaler man 
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stod och skrev och det var ju inte alls sånt här stillasittande jobb. Förr var det 
ju mer med rygg och grejer som man kände av. Men detta är ju nytt.  

C:  Har du problem både med nacke och hela vägen?  

- Ja det har jag. Av och till. 
J: Har det med händerna också börjat komma sen du började jobba mer 
administrativt? 

- Ja det har det, absolut. Sen vet man ju inte, det kan ju vara nåt annat, kan ju 
vara ålders betingat också. Jag har ju problem med att det somnar. Sen har jag 
varit hos sjukgymnasten ett halvår för att få ett träningsprogram. För då sov 
ju, alltså tummen och de fingrarna (anm. pek- och långfinger) sov ju. Alltså 
man fick ju hålla på på morgonen och väcka de. (anm. Visar att hon kunde 
väcka de genom att skaka eller slå mot ett bord). Då fick jag träningsprogram 
för att det satt ju inte här nere, det satt ju (anm. Pekar på nacken). Nu gör jag 
det träningsprogrammet, ja ni vet ju hur man är, jag gör det mer när jag har 
besvär. Och sen går jag på massage för rygg och axlar och armar var fjärde 
vecka.  

J: Och hjälper det?  

- Ja det gör det. Jättemycket. Riktig massage då, inte nå spa. 
- Och sen har jag fått en sån här också, jag har inte mus längre, utan jag har fått 

en sån platta. Det är jätte bra.  
- Sen kan jag säga att första halvåret hade jag inte hörsnäcka till telefonen. 

(anm. Visar hur hon då fick hålla telefonen mellan öra och axel samtidigt som 
hon antecknade för hand eller med dator) 

C:  Vet du ungefär hur många år du har haft smärtor?  

- Ja, av och till har det nog varit fyra år, fyra-fem år. 
J: Du har angett att du har smärta även vid vila, var det så från början 
också eller var det mer vid ansträngning då och att det sen har blivit värre? 

-  Nej tvärt om. Jag måste ju tänka när jag sitter hemma, nu för tiden, när jag 
ser på tv eller så, hur jag sitter och. Det går inte att sitta hur som helst och det 
sa ju sjukgymnasten då att det är ju för att nervbanorna är ju lite skadade. 
Man kan ju hålla det på den här nivån men det gäller ju att det inte blir värre.  

- Sen har jag gjort mycket hemma också. Köpt ny madrass och tänkt på kuddar. 
Det är ju likadant när jag sover. Jag kunde ju vakna där så var den armen helt 
borta. Och det gör ju så fruktansvärt ont när man sen går upp, ni vet när de 
sover.  

- Likadant att inte gå och bära väskor och sådana saker. (anm. Visar att en 
sådan som hänger över bröstet är ok men inte en bara på axeln)  

- Jag har ansökt om ett höj-och-sänkbart skrivbord också, men jag vet inte om 
det blir något i år, men det tror jag också hade varit bra. Nu jag försöker gå ut 
till sekreterarna annars, för de har ett sådant, så jag kan stå lite där om jag 
jobbar med andra saker där jag inte måste sitta vid datorn.   

C: Är det några speciella situationer där du upplever mest problem eller problem 
över huvud taget, som är jobbiga att utföra? 
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- Det är ju det när det somnar. Det kan bli problem när jag ska öppna en 
plastpåse, eller så, det kan vara jättejobbigt ibland. Men jag är envis med så 
det är inte så att jag inte gör det. Men det händer att det är jobbigt.  

J: Somnar de då när du gör det eller?  

- De somnar inte så att det sticker men jag känner att jag inte har den riktiga 
känseln, det riktiga greppet. 

- Tummen har ju blivit helt bra efter sjukgymnastiken och pekfingret är bättre. 
Men jag har inte full känsel i långfingret. Och det trodde hon inte att jag 
skulle få tillbaka heller. Så det är ju som det är. Det är ju inte handikappande 
så men det är ju ändå ett besvär som man blir irriterad över.  

C: Ja, och om man jämför med att inte ha några problem så är det klart jobbigt.  

J: Sen om man inte vet om det kan finnas risk att det blir värre eller så heller, 
kanske är jobbigt? 

- Det har ju inte blivit värre nu. Innan när jag hade mitt chefsjobb så avsade jag 
mig det för att jag ville prova göra någonting annat. När man har jobbat med 
personal i många år så. Alltså arbetsplatserna har blivit tuffare och tuffare och 
jag var mycket mer spänd när jag hade det jobbet. När telefonen ringde och 
det var sjukanmälningar och personal när det var bekymmer så jag kan tänka 
mig att jag spände mig mycket mer när jag jobbade då än vad jag gör nu. För 
nu kan det ju vara mycket att göra men det är inte liksom alls så. Sen 
slappnade jag ju inte av ofta när jag kom hem heller, när jag hade det andra 
jobbet. Då var man liksom på spänn. Det gjorde ju mycket också att det var så 
besvärligt som det var ett tag, tror jag. Hela jag var ju spänd ju. Det säger min 
man ibland, jag frågar honom om han märker är skillnad nu när jag har 
lämnat det där. Bara det bara hur du sitter, har han sagt nån gång.  

C: Du skriver också att du tror smärtorna kan bero på förslitningar. Men 
tänker du då att det är från dina tidigare arbetsuppgifter?  

- Jag tror att det är båda delar. Vi hade ju inte sängarna man har idag, när man 
stod och arbetade med patienter. Assisterade mycket vid kirurgiska ingrepp, 
när man stod och höll i saker. Det var rätt statiska rörelser.  

C: Hur var det på den tiden med det sterila? För nu när vi har varit där, 
det är ju väldigt mycket förpackningar. 

- Det var mindre förpackningar. Det var mer flergångs, som inte var förpackat i 
någonting. Man kunde ju ha kompresser som han hällde i en stor burk och sen 
plockade man därifrån. Nu är ju allting förpackat. 

C: Du nämner också att du har reumatiska symptom.  

- Ja, men det har jag haft länge. I långfingret.  
J:  Har du det i släkten? 

- Ja, mamma har likadana problem. Men det är på andra handen, inte 
mushanden. Och den har jag inga besvär med för övrigt.  

C:  Kan du ange de tre mest ansträngande momenten du har nu? 
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- Fysiskt ansträngande är det ju inte idag. Nej det är ju det om, vissa timmar på 
dagen är det ju så att telefonen ringer hela tiden. Även om du har hörsnäcka 
så är det väl det då att man spänner sig lite gran. Sen är det uppgifter som ska 
ut men man hinner inte fördela de innan nästa arbetsuppgift kommer på. Men 
det är egentligen inget fysiskt. Med hörsnäckan kan jag ju gå en runda och 
göra någonting annat, jag kan ju ha papper med mig och stå någonstans att 
skriva. Jag öppnar ju inte mycket förpackningar eller så heller. 

- Det är ju de timmarna. Det är ju inte jämt fördelat mellan halv åtta och tre.  
- Men det är ju inte jättemycket. Det tycker jag inte.  

 

Undersköterska, 55 år, Sterilcentralen 

Helsingborgs Lasarett 

Arbetar med att diska, syna och packa upp instrument, lyfter en del tunga korgar med 
instrument, plockar upp förråd och lägger på plats.  

 

C:  Hur länge har du jobbat på sterilcentralen?  

- Där har jag varit sen 2008. 
- Innan det på operation. Började där -87. 
- Innan dess jobbade jag i två år på långvård i Helsingborg. Flyttade hit -85 

från Hässleholm. Jobbade där på lasarettet där i 10 år på lasarettet. Där var 
jag på lite olika avdelningar, det var sånt där man gick i pool. 

- Långvården är sängliggande patienter, i stort sätt, som man hjälper upp ur 
sängen, sätta i stol. Det är rätt mycket lyft, men vi hade lyfthjälp som vi 
använde och så var vi två och så hade bra lyftteknik.  

C:  Hur länge har du upplevt smärtor i fingrar och tumme?  

- Det började faktiskt redan när jag jobbade i Hässleholm så det måste ha varit 
i början på 80-talet, något sånt.  

J: Har det blivit värre sen dess eller är det ungefär lika mycket?  

- Det har blivit värre men det har gått tillbaka nu så att nu, så att säga, har det 
mesta värkt över i alla fall i den tummen. Den har så att säga värkt färdigt och 
satt sig i ett läge där den sitter och så finns det ju möjlighet, om jag vill, att 
operera med då pratar vi om att bli sjukskriven ett halvår och så ont har inte 
jag idag. Alltså, då ska man ju ha ont alltid, man ska inte kunna ta i någonting 
och man ska ha jätte mycket värk på nätterna. Och så upplever inte jag min 
tumme längre. Jag har mer ont i handlederna och annat sånt nu.  

J:  Tror du att det har blivit bättre för att du har ändrat arbetsuppgifter 
eller? 

- Det är en stor anledning för jag slipper ju det här (anm. visar grepp). Sista 
tiden på OP var jävlig. Mina tummar, vissa dagar kunde jag knappt öppna 
någonting. Och det är jättemycket att öppna som undersköterska, stå på OP-
salarna hela tiden och öppna paket. 
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C:  Hur ter sig smärtan nu, är det mer att det gör ont lite gran hela tiden 
eller?  

- Just när jag har en infektion i kroppen, som jag har nu, då kan jag ha lite mer 
utvecklat ont. Är det kallt ute kan jag ha ont, framförallt om det är 
väderomslag, eller om jag har gjort mycket just med, använt den delen som 
jag har ont i.  

- J: Har du ont då även vid vila?  
- Jag har väldigt mycket vilosmärta, det är nästan mest det.  
J:  Kommer det då efter du har ansträngt dig, eller har du det mer eller 
mindre hela tiden, lika mycket vid vila?  

- Nej det är då efter de grejerna som jag räknade upp. Inte, som nu, då har jag 
inte alls ont i tummen. Det funkar rätt bra nu tycker jag.  

C:  Finns det problem som du inte kunde göra, till exempel tunga lyft, 
öppna burkar och mjölkpaket och så där.  

- Det kan jag. Jag är rätt så stark i händerna ändå förhållandevis, jag vet inte 
varför för det borde inte kunna det men. Nu sist, när jag blev opererad i min 
handled för nåt år sen. Om det är 30 kg när man pressar ner så, så kunde jag 
nog ta 30 med den men jag kunde bara ta 20 här vid tummen.  Men ändå, jag 
är ändå förhållandevis, jämför med många andra människor, så är jag starkare 
i händerna ändå. Men det är väl för att jag utvecklar styrka i andra delar av 
händerna än just i tummarna så jag har nog styrka i de här fingrarna.  

- C: Är det några fler grejer som du har problem att göra?  
- Jag kan inte spela golf så mycket längre. Men det har inte bara med det att 

göra, det har ju att göra med att jag inte kan gå så bra längre. Jag kan inte 
sticka och virka precis, det är inte nåt stort intresse men det är rätt kul att 
kunna göra ibland. Det funkar inte så bra. Jag kan inte spela så mycket fiol 
längre. Ingen större fiolspelare men det hade varit kul att kunna göra det lite 
oftare än vad jag kan idag. Sådana grejer, som man har kunnat innan men 
som man inte kan längre.  

- Det är mycket det när man ska hålla i grejer. När jag ska greppa om med 
tummen om, det gör ont. Det gör ont oavsett om jag inte har ont annars, det 
gör alltid ont. Många gånger får jag hjälpa till med andra handen.  

C: Har du opererat handleden också?  

- Jag har opererat handleden. Det var efter skada från att jag ramla på 
operationen, och det har jag fått godkänt som arbetsskada. Men det ska det ju 
vara eftersom jag ramlade på jobb. Jag ramlade sex år innan jag blev opererad 
så innan dess var det ingen som tog tag i det. Det var ingen skelettskada utan 
det var en ligamentsskada. Så jag gick sjukskriven, med armen gipsad i 90 
grader, i en och en halv månad.  

- Du uppger också att smärtorna kunde bero på artros i familjen. Arbetade dina 
föräldrar också med händerna?  

- Mamma var damfrisörska, så det kan man ju säga. Men hon är lite undantag 
för hon är reumatiker och det går inte i arv på det viset, möjligtvis varannan 
generation, men man jag tror inte att man säger att det går i arv. Men hennes 
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syskon har artros och min pappa har artros. Han var röntgenassistent en gång 
i tiden och har jobbat lite vid sidan om som fotograf vid sidan av. Och han 
har artros och hans syskon har artros. Så jag har det ju i bägge släkterna, så 
jag ligger risigt till.  

J: Har du några syskon som också har artros?  

- Jag har en lillasyster men hon har mig veterligen inte det. Å andra sidan är 
hon väldigt aktiv och springer maraton och kör Vasaloppet och sånt där och 
tränar väldigt mycket och det tror jag ju är bra.  

J: Vad jobbar hon med?  

- Hon är läkare i Ängelholm. 
C:  Vilka specifika moment tror du har påverkat eller gett dig de här 
problemen? 

- Svår fråga, jag vet inte riktigt faktiskt. Vad har jag gjort när jag var yngre? 
Nej, det är ju mest jobbet, där man har använt händerna. Jag har spelat lite 
piano och gitarr men det var ju inget överdrivet.  

- Mycket paket och tunga lyft. Är det främst de arbetsmomenten?  
- Nu på mitt nuvarande jobb har jag inte så där jättemycket problem, det har 

jag inte. Vissa dagar kan kännas lite jävliga och då är det lite problem att slå 
in paket måste jag ju säga. För då är det vissa moment, man håller och viker 
in och just när man ska vända paket och tejpa, då brukar jag, aj, det går inte 
detta. Och ibland när man ska hålla och svetsa. Och sen att packa upp förråd. 
Ena förrådet när man ska packa upp osterilt förråd, då står man ju själv. Men 
jag löser ju tunga lådor genom att inte lyfta de, utan då packar jag upp 
grejerna efter hand. Jag gör det sätt som passar mig bäst. Man ska inte göra 
det värre än man har det.  

C:  När du jobbade på operation, vad tror du att det var därifrån som 
förvärrade eller gav dig problem?  

- Det är ju att öppna alla paket, det är ju första. Det är ju sterila paket, såna som 
jag packar nu, med extra instrument som vi har svetsat. Det kan ju bli rätt så 
mycket på vissa operationer. Likadant om det var akut så kunde man behöva 
öppna 20-30 paket med kompressorer, det var ju bara enstaka gånger men. 
Det är mycket att städa och en del att lyfta upp när man sätter dit olika 
tillbehör till bordet. Det kan vara lite besvärligt när man ska komma åt och så 
ska det spännas. Det är ju väldigt mycket att jobba med händerna, på OP, det 
är det ju.  

- C: Kan du beskriva de tre mest ansträngande arbetsuppgifterna som du har nu 
och ungefär hur ofta du gör de. 

- Vi har olika placeringar som vi jobbar på.  Det är svårt att gradera för om jag 
har en bra dag så kvittar det i princip var jag är men har jag en dålig dag så är 
det bäst att sitta och packa för då slipper jag springa omkring. Just det här att 
gå omkring för mycket, det var det jag ville komma ifrån när jag började nere 
på sterilen. Det är ju mycket spring uppe på OP och det fixar inte mina knän 
längre.  
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- Placering ute i sterilförrådet kan vara rätt så jobbigt. Just det här med att lyfta 
ner alla korgar med instrument från autoklaven, bandet som skickar ut de från 
autoklaven. Man kan säga att vi kör en 7-8 autoklaver per dag, vi har tre 
stycken autoklaver och vi kör de kanske två tre gånger per dag. Om man kör 
det fullt så blir det rätt mycket grejer som man ska lyfta ner och lasta på 
vagnar eller lägga i plastpåsar och så. Har jag en dålig dag så är inte det 
optimalt att vara där ute faktiskt. Och det kan vara jobbigt både för händerna 
och för knät. Det får nog vara det värsta faktiskt.  

- Sen är det det som vi kallar för köket, där ute där vi diskar de andra 
kundernas disk. Det är i sig inget stort problem utan problemet är sen att man 
måste gå iväg till hissen hela tiden och hämta grejer från OP. Samtidigt så är 
det en fördel för när jag går dit så finns det en vagn som jag kan gå och hålla 
mig på och det underlättar jättemycket. I och med att det är en längre sträcka 
där än vad det är sträckmässigt inne i sterilförrådet.  

- Tunga galler att lyfta men då är vi oftast två. Då brukar jag säga ”du hjälper 
mig” och så får jag hjälp. Jag går helst inte ner på knä heller. Knä och huk är 
helt omöjligt.  

C: Om du vill får du gärna rangordna, på samma sätt, saker som du gör 
med händerna. De tre jobbigaste arbetsmomenten om du bara tänker på 
händerna.  

- Det allra jobbigaste är när det är tunga galler, det är tungt att lyfta ju. Det är 
det jobbigaste. 

- Det andra kan vara om vi har väldigt mycket stora grejer som ska packas in i 
de här packskynkena. Det kan bli lite jobbigt och lite enahanda efter ett tag 
och det är ju samma rörelse och det är där man använder tummarna mest. Det 
är när vi har packskynken där vi packar in och sen tejpar vi. När vi har packat 
det och sen ska lägga det i en korg.  

- Jobbar på helgen, då har man bara packa. Man gör inget annat än att packa. 
Man är själv där upp och kan aldrig få hjälp av någon att lyfta något tungt. Då 
är vi själva där uppe i deras packrum (på OP).  

J: Hur ofta byter ni mellan stationerna nere på sterilcentralen?  

- En dag i veckan, mellan en och två dagar i veckan har man placeringar. Man 
har oftast inte samma placering två gånger på raken och oftast inte placering 
två dagar i rad. Man kan ha måndag och fredag kanske eller så.  

 

Undersköterska, 49 år, Operationsavdelningen 

Helsingborgs Lasarett 

Arbetar med att packa upp förråd, assistera operations sjuksköterska, lägger upp 
patienter inför operation och hämtar, kopplar och gör i ordning operations-teknisks 
apparatur. Hämtar instrument under operation, går iväg med preparat, städar mellan 
operationer, mm. 

 

C:  Hur länge har du arbetat där, på operation? 
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- 9 eller 10 år. 
C:  Och vad arbetade du med tidigare? Det står att du varit på andra 
avdelningar.  

- Jag har jobbat inom vården i 31 år. 3 år på långvården och sen har jag varit på 
alla avdelningar på sjukhuset. Jag har varit överallt utom på psyket.  

C:  Vill du berätta lite mer om dina smärtor, hur länge du har upplevt de. 

- Jag har just fått veta att jag har hypotereos, då kan man ju ha ont i leder och 
muskler. Jag har haft ont i leder och muskler i flera år från och till. Om det 
sen är för att man har jobbat i vården så länge eller om det är för att jag har 
jobbat hårt med kroppen på min fritid, min pappa har haft skog så jag har 
jobbat mycket där. Jag älskar att jobba riktigt hårt med kroppen. Men nu de 
sista åren så har jag ju haft, speciellt i mina handleder, i tummen och i mina 
axlar och i min nacke. Därför att numera har vi fått de här takhängda 
apparaterna. De är höj-och-sänkbara, det är i och för sig bra, men de är 
svårmanövrerade alla fall. Även om jag får ner den där jag vill ha den så är 
den svårmanövrerad. Och numera har vi så mycket, innan hade vi bara OP-
lamporna, som vi ska manövrera. Nu har vi två OP-lampor, på de flesta 
salarna har vi två stycken takhängda skärmar och så fyra stycken såna 
takhängda apparater. Och det ska samsas om takutrymmet, innan var det 
massa sladdar på golvet men nu är det massa sladdar i taket. När jag drar 
flyttar den dit, så är det nåt annat i vägen där och de där ledarna vill inte alltid 
följa med och så ska man se till att inte osterilisera nåt. (pratar mer om de 
takhängda apparaterna)  

- Om man till exempel står på urologsalen och de kör en TT, det är när man 
skrapar ur cancervävnad från urinblåsan, likaså om man ska göra det på en 
prostata. Då ligger patienterna i gyn-läge. Då har du tre-liters påsar som man 
byter ut emellanåt och de måste hänga ganska högt för att det ska bli ett 
ordentligt flöde. Är det prostata kanske du har upp till 18 sådana påsar på tre 
liter som du ska byta på två timmar, helst här uppe (anm. Visar ovanför 
axelhöjd). För kör jag då ner den finns det risk, om det är en ovan sköterska 
som flyttat på operationsborden, så kör jag ner den där och då osteriliserar jag 
allting. Tre liters påse med litet hål här upp (anm. Ovanför axel). Axel och 
handled. 

-  Alla extragaller och allt annat, det packar vi uppe hos oss. Vi försöker alltid 
ställa tunga grejer långt ner, alla fall under brösthöjd. Men det är inte alltid 
det funkar för ibland kommer det nya grejer så det inte får plats, då ställer 
man tunga grejer här upp (anm. Ovan axelhöjd). Visst man kan gå upp och 
ställa sig på en pall men det är också obehagligt. Eller på de här vanliga 
vagnarna, som ni kanske sett att vi kör runt med, det är ju där vi har 
operationsgrejerna. Om du har ett galler, jag vet inte vad ett sånt galler kan 
väga, vissa kan väga 10-12 kg. Men låt säga att du kanske har ett galler som 
bara väger 3-4 kg, då ska du ner först och lyfta upp det (anm. Visar att det 
ligger i en korg och att man måste få in fingrar eller händer under eller vid 
sidan för att få tag i gallret). Det är så trångt så du kan liksom inte ta ner 
händerna och lyfta så utan först ner där och så kanske in med handen där och 
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så. Det är från vagnarna, det är ju ännu värre ute hos oss på.. Jag vet inte, jag 
vet att det finns liftar, eller vad man ska kalla det, men någonting som man 
kör fram och så kör man in gafflar under för att man ska slippa lyfta. Jag vet 
inte om det finns för sjukhus. Ibland har jag så ont så jag nästan gråter men 
jag vill inte säga till för jag vill inte mista den positionen, för det är det 
roligaste på hela stället. Men det gör ju jätte ont i tummen och handleden 
emellanåt, när jag har som mest ont. Min smärta går i skov också. Ibland är 
jag nästan bra. 

- Vi kanske inte har direkt monotona rörelser, men väldigt konstiga och väldigt 
påfrestande. Låt säga att du får in en patient som har brutit båda benen, (både 
fram och bak). I vanliga fall om jag ska stå och hålla ett ben, om man ska 
göra någonting med en fotled. Då håller jag benet här (i vaden), men om båda 
de benen är av och jag håller här då ramlar ju benet ner, där är ingenting som 
stöttar. Då får jag hålla patientens ben i tårna och hålla och sträcka samtidigt 
för att hon ska kunna tvätta och klä sterilt. Och stå och hålla ett ben där, det 
går väl an om det är ett barn men om det är en vuxen karl, eller en storvuxen 
kvinna, det är ju nästa omöjligt. Nära kroppen är det ju inget konstigt, men så 
långt ut.  

- När känner du att den smärtan du har är som värst? Är det några specifika 
grejer som du inte kan göra, på fritiden också? 

- Den handleden har ju, nu är det inte så farligt längre, men det gjorde ju ont i 
nästan fyra veckor konstant och då kunde jag varken dra eller trycka med 
den. Så hemma kunde jag ju knappt torka av ett bord. Borsta tänderna. Man 
undviken att göra grejer med handen helt enkelt, man gör grejer som man 
måste göra.  

- Andra grejer som är jättesvårt att göra på jobb, men som vi måste göra, det är 
att på våra operationsbord där är det först, på överkroppen, är det en fast grej, 
sen har du en rörlig platta och sen har du då en platta eller skålar som du har 
benen i, beroende på om det ska ligga plant eller om de ska upp i gyn-läge. 
Men det händer ibland, på våra tarmoperationer till exempel, att först opererar 
de uppifrån och sen ska vi ta upp benen i gyn-läge och sen opererar de 
nedifrån samtidigt. Då ska vi in där under klädseln som är steril, sen ska man 
då dra ut den här, en spak kan man säga, sen ska man lyfta upp benet och sen 
ska man trycka in den igen. Utan att osterilisera någonting. Den är jättehård 
och det måste den vara, så att den inte börjar sjunka helt plötsligt under 
operation.  

- Om du har ont i dina axlar och handleder, så är det jobbigt bara att köra en 
säng. För sängarna vill inte gå dit jag vill. Är man två är det inga problem 
men ofta är man ensam. Även till exempel röntgenutrustning, det är 
jättemånga tunga grejer vi kör.  

- Om vi säger att de här problemen har kommit från någonting som du har 
jobbat med tidigare, vad tror du att det skulle kunna vara som har orsakat? 

- Jag har ju jobbat nu i trettio år så jag tror att det är överhuvudtaget kanske 
förslitningar från allt. Tidigare så var man ju inte så noga med att man skulle 
vara trå eller tre utan då vände man kanske patienter själv. Man har ju gjort 
väldigt många dumma rörelser. 



Bilaga F: Dokumentation av intervjuer 
 

 120 

C:  Om du skulle beskriva de tre mest ansträngande uppgifterna som du 
har nu på jobbet. 

- Det är att hålla upp ben när sjuksköterskan ska sterilklä.  
- Ändra läge på benet, dra ut och putta in och så lyfta på. 
- Hämta tunga saker högt uppifrån. Det behöver inte vara tunga grejer. Många 

öppningar är så jädra krångliga.  
- Vi har sett en del reglage och där skulle man också kunna göra en del.  
- Det är jättemånga reglage som är dåliga. Det är liksom bara en liten ratt. De 

är jättesvåra att vrida om. Dels så är de jätte hårda och ibland får man nästan 
inte tag om dem. 

 
Sjuksköterska, 47 år, Vårdcentralen Södertull 

Lund 

Arbetar med provtagning. 

J:  De problemen du har, gör det lika ont oavsett vad du gör eller gör det 
ondare när du använder händerna eller i vila? 

- Ja alltså, jag påverkas när det är statiskt arbete, när man liksom, framförallt 
på provtagning när jag använder sån här butterfly som är den finaste minsta 
modellen vid provtagning. Det kräver så mycket precisionsarbete, det 
används när någon är svårstucken och är det sista alternativet, dels har man 
ingenstans att vila med sina händer man får fokusera på att hålla den i luften, 
då kan jag känna efter en sån grej att det sticker i händerna. Och det kan vara 
en sån grej som att jag kör bil, man kan köra rätt så långt och när jag släpper 
ratten så har jag stickningar i händerna. Jag känner att jag har inte längre 
kraften som jag har haft i mina händer. Jag har opererat min högra hand, det 
är ett år sedan jag opererade den för karpaltunnelsyndrom. Det var den 
handen som var sämst, nu är den bättre än den andra. 

C:  Har den blivit mycket bättre sen du opererade den? 

- Inte mycket bättre, men bättre. Jag hade hoppats att det skulle vara ännu 
bättre, att jag skulle få tillbaka mina händer men det har jag absolut inte fått, 
tyvärr inte.  

C: Tror du att det finns några specifika saker som du har gjort tidigare i 
ditt yrkesliv som har gett dig dom här problemen, om det är några speciella moment 
du kan tänka dej? 

- Det kan jag inte svara riktigt på. Nej. 
C:  Om du skulle vilja beskriva de tre mest ansträngande uppgifterna som 

du gör nu på jobbet? 

Det är provtagningen, och även kan det vara om man håller en pincett när 
man ska stå och hålla länge, hjälpa doktorn och så. Sen vet jag inte riktigt, det 
kan vara om man sitter länge vid datorn, jag jobbar halvtid nere på labbet och 
halvtid på administration. Men där försöker jag tänka på att vara rädd om 
mina händer. Så det är väl de tre där. Ni får vara nöjda med det. 



Bilaga F: Dokumentation av intervjuer 
 

121 

 

 

 


