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SAMMANFATTNING 
 

Tack vare tekniska och medicinska framsteg kan idag mycket av den vård som ges på sjukhus och 
vårdinrättningar tillgodoses i det egna hemmet. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är detta en 
fördel eftersom vård i hemmet är betydligt billigare än en likvärdig behandling med sängplats på 
sjukhus. Allt eftersom vårdtyngden ökar i hemmen har det visat sig att belastningsskadorna hos den 
personal som utför arbetet ökat. Omvårdnadspersonal inom hemtjänsten är nu den yrkesgrupp som 
står för flest arbetsskador i Sverige. Orsaken är att dagens bostäder inte är anpassade för vård av 
svårt sjuka och funktionsnedsatta i hemmen. Utrymmesbrist leder till att personalen inte kan ta hjälp 
av lyfthjälpmedel eller använda sig av intränad lyftteknik vid personförflyttning. Störst risk för skada 
föreligger i sovrum, på toaletter och i badrum eftersom merparten av förflyttningen sker där. För att 
hindra detta måste dagens och framtida bostäder byggas med generösare tillgänglighetskrav. 
Kostnaderna för den utökade tillgängligheten bör finansieras genom subventioner. Genom att bygga 
bostäder som säkerställer en god arbetsmiljö för omsorgspersonalen kommer samhällets kostnader 
för sjukskrivningar och förtidig utslagning från arbetsmarknaden att minska. 

I detta arbete undersöks skillnaderna mellan 1 ordinärtboende, 3 Seniorboenden och 1 
trygghetsboende och med hjälp av plananalyser och enkätundersökningar vill vi visa att det finns 
brister i tillgänglighet fastän de är handikappsanpassade. 

 

  



 

 

iii 
 

ABSTRACT 
 

Thanks to technological and medical advances, much of the care provided in hospitals and healthcare 

facilities can now be provided for in their own home. From an economic perspective, this is an 

advantage because home care is much cheaper than an equivalent treatment in the hospital. As 

healthcare weight increase in homes, the strain injuries of the personnel performing the work has 

increased as well. Nursing staff in home care is now the professional group which accounts for most 

occupational injuries in Sweden. The reason is that today's homes are not suited to care for the 

seriously ill and disabled in their homes. Lack of space leads to staff cannot take the help of lifting 

equipment or the use of well-trained lifting technology in personal movement. The greatest risk of 

injury exists in the bedrooms, toilets and bathrooms because most of the movement takes place 

there. To prevent this, the current and future housing must be built with more generous availability 

requirements. The costs for the expanded availability should be financed through subsidies. By 

building homes that ensures a good working environment for care staff, will then decrease the 

expenses for personnel injuries.  

This study examines the differences between 5 different housings, and using planeanalysis and 

surveys, we want to show that there are shortcomings in the availability, although they are adapted 

for the disabled. 
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1 INLEDNING: 

Enligt Plan och bygglagen (PBL), Plan och byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) 

finns tydliga direktiv för hur byggnader ska utformas för att uppnå god tillgänglighet. Reglerna gäller 

vid både nyproduktion och renovering av offentliga och privata byggnader. Reglerna är till för att alla 

ska ha lika stor möjlighet att leva ett fullgott liv och inte hindras från att medverka i samhället även 

om hen har en funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning innebär att rörelse- eller orienterings-

förmågan är helt eller delvist nedsatt vilket försvårar ”normal” framkomlighet. Funktionsned-

sättningen kan vara medfödd eller förvärvas senare vid skada eller sjukdom. Nedsättningen behöver 

inte vara permanent utan kan även vara tillfällig för att sedan försvinna helt. För personer med 

nedsatt rörelseförmåga innebär t ex en nivåskillnad på ett badrumsgolv att hen inte kan ta sig in på 

toaletten själv då rullstol eller rollator hindras av den höga kanten. Nuvarande lagar och regler skall 

förhindra att privata och offentliga byggnader inte längre byggs på detta sätt. Genom att bygga 

tillgänglighetsanpassade bostäder kan funktionsnedsatta leva ett mer självständigt liv eller välja att 

bo kvar även om omvårdnadsbehovet måste tillgodoses av andra. 

Äldre personer över 65+ hör till den grupp i Sverige som löper störst risk att drabbas av 

funktionsnedsättningar. Med stigande ålder ökar även risken för att drabbas av flera funktionsned-

sättningar samtidigt. Exempel på vanliga funktionsnedsättningar hos äldre som orsakats av ålder är 

b.la minnes-, syn-, hörsel- och rörelsenedsättningar. Behovet av stöttning och omvårdnad från t ex 

hemtjänst eller anhörigvårdare blir därför större ju äldre man blir. För denna målgrupp och andra 

funktionsnedsatta är det därför viktigt att det finns bostäder som möjliggör mottagandet av 

omvårdnad i hemmet. 

Förutom vård till funktionsnedsatta tenderar även vård i hemmet att öka för personer som tidigare 

vårdats på sjukhus eller inom slutenvård. Stora satsningar har gjorts inom hemsjukvården de senaste 

åren vilket lett till att även avancerad vård som eftervård och delar av cancerbehandlingar går att 

utföra i hemmen. Samhällskostnaderna kan därmed hållas nere eftersom hemsjukvården är billigare 

än då motsvarande vård ges till inneliggande patient på sjukhus. För att detta skall fungera behövs 

även här bostäder som tillåter plats för utrustning, hjälpmedel och fria arbetsutrymmen även om 

vårdbehovet är kortvarigt.  

Enligt arbetsmiljölagen skall allt arbete kunna ske på ett sätt så att ohälsa och olycksfall förebyggs.  

Strikta regler finns för hur arbetsplatser skall utformas för att ingen skall riskera att skada sig eller få 

belastningsskador. I det fall arbetet sker i enskildas hem tenderar arbetsmiljölagen att bli tandlös 

eftersom bostäder inte klassas som arbetsplatser och därför inte är byggda för detta ändamål. Störst 

risk för ohälsa riskerar därför vårdpersonalen vid personförflyttningar som görs i trånga utrymmen. 

Detta på grund av att merparten av dagens bostäder är byggda under tidsepoker då 

tillgänglighetsregler inte fanns eller som med dagens krav är bristfälliga. Detta resulterar i att ytterst 

få bostäder idag rymmer hjälpmedel eller ger anhöriga och/eller omvårdnadspersonalen fria 

arbetsytor. Utrymmesbristen leder många gånger till bristfällig vård och belastningsskador hos den 

som ger vården. 

Då kostnaderna för nyproduktion är hög idag väljer många att bygga efter minsta tillåtna 

tillgänglighetskraven för att kunna ta ut en skälig hyra. Minsta tillgänglighetskrav idag är att den 

boende skall ha möjlighet att bruka rullstol i hemmet. Personen förväntas klara sin hygien och 
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överförflyttning på egen hand från rullstol till säng eller toalett. Detta klarar i bästa fall en ung för 

övrigt frisk person men inte äldre personer som är multisjuka. Vid en rundringning visar det sig att 

övervägande del av kundkretsen för små nyproducerade bostäder är just äldre personer (65+). 

Flertalet av dem har behov av omvårdnad redan första dagen de flyttar in. Resterande kommer inom 

en snar framtid att behöva hjälp med omvårdnaden.  Då plats inte finns för medhjälpare kommer 

anhöriga och personal i dessa bostäder att utsättas för stora risker vid personförflyttning.  

 

1.1 Syftet  
Syftet med denna studie är att ta reda på hur arbetsmiljön för omvårdnadspersonal är ute i kunders 

hem idag. Då allt mer av sjukvården utförs i hemmen idag är det av stor vikt att bostäderna är 

anpassade för detta ändamål. Genom att bygga allt för trångt riskerar kostnaderna för 

belastningsskador bli större, än den kostnadsbesparing som görs av att vårda i hemmen istället för på 

sjukhus och vårdavdelningar. De bostäder som byggs idag måste byggas med utökad tillgänglighet för 

att möta framtida omvårdnadsbehov och minska risken för belastningsskador. Arbetsmiljölagen 

måste även kunna gälla för denna arbetsgrupp. 

1.2 Målet  
Målet är att belysa problemet med att bygga bostäder utan att ta hänsyn till kundkrets och framtida 

användningsområden. Så att de som utför arbete i hemmen inte riskerar att få belastningsskador. 

Med hjälp av enkätundersökning och plananalys vill vi belysa problematiken med för små utrymmen. 

 

1.3 Avgränsning  
Studien innefattar 3 av Karlstad Bostäder AB:s (KBAB) fyra seniorboenden, ett nyproducerat ordinärt 

boende i Kil samt ett nyproducerat trygghetsboende på Hammarö. Inga villor eller vårdboenden 

kommer att beaktas i denna undersökning. Detta eftersom äldre personer ofta väljer att byta boende 

från villa till lägenhet då de blir äldre. Vårdboenden exluderas eftersom det är en form av 

vårdinrättningar och därför oftast redan är anpassade för detta ändamål genom ökade 

tillgänglighetsmått. Valet av hus har gjorts för att de på ett bra sätt representerar dagens 

bostadsbestånd. Avgränsning har även gjorts vid att bara bedöma sovrum och badrum eftersom 

merparten av de tunga lyften görs där.  Samtliga personalgrupper som arbetar i de aktuella husen har 

fått förfrågan om de vill medverka i enkätundersökningen. Alla utom Viken (enhet 1) och Hammarö 

har kunnat delta. Personalens bedömning av trygghetsboendet saknas därför i denna rapport.  
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2 METOD 
Studien startar med en litteraturstudie för att ta red på vilka lagar och bestämmelser som gäller vid 

byggnation, vård i hemmet och arbetsmiljö. Litteraturstudie görs även för allmänt förekommande 

hjälpmedel, normalt åldrande, samt ergonomi i arbetet. Kontakt och möte bokas med KBAB där vi 

informeras om hur de arbetar med tillgängligheten i befintliga och nyproducerade bostäder. KBAB 

tillhandahåller även ritningarna på seniorbostäderna i studien. Ritningar över bostäderna i Kil 

tillhandahölls av NCC samt Arkinova arkitekter AB. Hammarö bostäder tillhandahöll ritningarna över 

trygghetsboendet. Ritningarna har ritats upp i Revit där de måttsatts för att se om det finns 

tillräckligt utrymme för personalen att utföra sitt arbete på ett riskfritt sätt. Med hjälp av en 

fältstudie i enkätform tar vi sedan reda på hur personalen upplever sin arbetsmiljö i bostäderna.  

2.1 Bakgrundsfakta 
Tillvägagångsättet vid sökning om bakgrundsfakta har skett genom webbsökningar på en rad olika 

internetadresser med relevant information. 

Information om samhällsutvecklingen i Sverige från 1800-talet och framåt finns att finna i boken ”Så 

byggdes staden” samt HSB, Nordiska museet och Boverkets hemsidor. Förklaringar och definitioner 

av fysiska, psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar redogörs för på Socialstyrelsens hemsida. 

Där hittar man även olika typer av boendeformer och antalet boende med hemtjänst. I Sveriges 

riksdags webbaserade författningssamlingar kan man läsa Plan och bygglagen (PBL), Plan och 

byggförordningen (PBF). Där återfinns även lagarna som styr rätten till vård- och omsorgen och 

kommunernas skyldighet att erbjuda vård till alla medborgare i kommunen. På webbsidan finns även 

Arbetsmiljölagen(ALM). Tillämpningsföreskrifter till dessa lagar (HIN, ALM, BBR, )finns på Boverkets 

hemsida. Boverket informerar även om bostadsanpassningsstöd och pressenterar gjorda 

kvalitetsgranskningar av kommunernas hantering av inkomna ansökningar.  

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns information om arbetsrelaterade sjukdomar, studier av 

arbetsmiljö, förebyggande åtgärder och exempel på bra arbetsytor. Du finner Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi och tillämpningar av dessa föreskrifter och 

råd, samt arbetsgivarens ansvar för arbetsplatsers utformning vid tungt arbete. På webbsidan finns 

en informationsfilm som visar platsåtgången vid olika arbetsmoment vid personförflyttning. 

Bildsekvenser ur denna film finns med i rapporten. 

För att förtydliga måttangivelserna har måttsatta bilder från SIS använts. SIS är en organisation som 

b.la utarbetat vägledande standardmått för bostäder så att gällande byggregler lättare kan följas. 

Flera av deras förklarande bilder och standardmått har använts i denna studie. 

Om normalt åldrande går att läsa på webbsidan 1177 och Hjälpmedelsinstitutets hemsida. På 

Hjälpmedelsinstitutet hittar man även information om hur äldre bor idag och hur de önskar bo i 

framtiden. Här finns PROs undersökning om äldres tankar om boendekvalité. Här finns information 

om tekniska hjälpmedel som kan används i hem för att förlänga kvarboende samt antal användare av 

olika hjälpmedel. Information och bilder på hjälpmedel vid förflyttning och ADL-hjälpmedel hittas på 

tillverkar - eller återförsäljningssidor som: Immedia, Etac, Handicar, Liko, Närkes vital AB. 

Förklaringar och omfattning av assistans, hemtjänst och anhörigvårdare hittas på bl a Kommunals 

hemsida, Assistentkontroll, Vårdföretagarna och Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen och 

Hjälpmedelsinstitutet. 
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2.2 Plananalys  
I plananalysen bedöms 3 olika bostadstyper för att se om det är någon skillnad i tillgänglighet. 
Bostadstyperna som valts är alla vanligt förekommande runt om i landet och representerar på ett bra 
sätt olika tillgänglighetsstandarder. Utvalda bostadstyper: 
 
1. Ordinärt boende (2012) Kils kommun 
2. Tre Seniorbostäder (1981-1990) Karlstads kommun 
3. Trygghetsboende (2013) Hammarö 

I plananalysen bedöms endast badrumet och det största sovrummet i varje bostad. Måtten som 

används i bedömning är SIS mått (se sid 20 kap 3) och arbetsmiljöverkets måttkrav på fria arbetsytor 

(se s 43-45 kap 3). Vändradier för rullstol har markerats med cirklar för att bedöma om det går att 

vända med rullstol i de olika rummen.  

1. Liten cirkel – 1.3 meter, möjliggör vändning av rullstol utan fotplattor. 

2. Mellanstor cirkel – 1.5 meter ger plats för vändning av rullstol med fotplattor. 

3. Stor cirkel – 1.75 meter ger plats för medhjälpare att hjälpa till med vändningen. 

  

I sovrum skall plats finnas så att personalen kan skapa en fri arbetsyta på 0.8 meter på vardera sida 

om sängens långsidor. Vid fotändan bör passermåttet minst vara 0.9 meter. Om sovrummet används 

av två personer skall sängarna kunna dras isär med ett minsta avstånd på 0.8 meter. 

Vid uppställning av rullstol bredvid säng i sovrum skall ett utrymme på 1.3 meter finnas mellan säng 

och möbler/vägg, för att personalen skall kunna passera fritt. Normalbred rullstol är 0.7 meter 

medan passerbredd bör vara minst 0.6 meter. Vid användande av tak- eller mobillift skall ett 

utrymme på 2.0 meter finnas på ena sidan sängen, samt 0.8 m på motstående sida. Detta för att 

liftmatta skall kunna placeras bakom ryggen på den sängliggande och att liften skall kunna 

manövrereas vid överförflyttningen. 

0.8 meters fri arbetsyta gäller även i badrum runt handfat och toaletter men är oftast för små då 

förflyttning skall ske från rullstol till toalett, se sid 45. Vid förflyttningen skall rullstolen kunna ställas 

upp på valbar sida om toalettstolen. Förflyttning sker alltid med den starkaste/friskaste sidan av 

kroppen först.  Utrymme för rullstol kräver minst 1.0 meter, medhjälparutrymme 0.8 meter. Framför 

toaletten bör avståndet vara 1.4 meter för vändradie och undanställande av rullstol eller andra 

hjälpmedel, se sid 20. Vid dusch är minsta måttet 0.9 meter från handfat eller toalett.  Utrymmet 

rymmer duschpall eller duschstol men är oftast för litet för att medhjälparen skall kunna komma 

förbi och nå värmereglagen på väggen, se sid 80 (bild 5.15). 
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2.3 Enkätundersökning 
I en enkätundersökning får personalen svara på frågor om hur de upplever tillgängligheten och 

arbetsmiljön i de bostäder de besöker och arbetar i. I Karlstad medverkade personal från enhet 8 

(Rud) och enhet 5 (Norrstrand). I Kil besvaras frågorna av personal från centrala hemtjänstgruppen. 

Enhet 1(Viken) och Hammarö hade inte möjlighet att medverka.  

Frågor som ställdes till personalen.  

 

Personliga frågor: 

1. Ålder 

2. Kön 

3. Erbjuder din arbetsplats regelbundna lyftteknikskurser? 

 

Samtliga frågor besvaras med svarsalternativen: ja/nej eller vet ej. 

Generell uppfattning av bostadsplanering:  

Det vill säga hur de upplever tillgängligheten i allmänhet. Bedömningen gäller då personalens 

helhetsintryck av samtliga bostäder de besöker. 

 

Hallen:  

A. I hur stor grad finns det utrymme för att vända med en rullstolsbunden patient? 

B. Finns det utrymme för avställning av ute- rullstol/rullator? 

C. I hur stor grad finns det utrymme för att hjälpa patienten med påklädning? 

 

Badrummet: 

D Finns det möjlighet att komma in med rullstol/rullator?   

E. I hur stor grad kan du hjälpa patienten med toalettbesök på ett ergonomiskt riktigt sätt? 

F. I hur stor grad kan du hjälpa patienten vid handfatet på ett ergonomiskt riktigt sätt? 

G. I hur stor grad kan du hjälpa patienten vid dusch på ett ergonomiskt riktigt sätt? 

H. I hur stor grad finns det tvättmaskin/plats för tvättmaskin? 

 

Köket: 

I. Hur stor grad går det att framföra och vända med rullator/rullstol? 

 

Sovrummet (endast det största rummet eller sovalkov): 

J. I hur stor grad finns det utrymme för framförande av rullstol/rullator? 

K. I hur stor grad finns det utrymme för att hjälpa patienten till och från sängen? 

L. I hur stor grad finns det utrymme för eventuell tak- eller golvlift? 

 

De frågor som börjar med ”Finns det…” får ett svarsalternativ på: ja/nej eller vet ej. Resterande 

frågor bedöms som: lagom, lite men accepterbar, för lite eller vet ej. 
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Upplevd tillgänglighet i de utvalda hustyperna: 

Nedanstående frågor gäller enbart de utvalda bostadstyperna och personalen svarar enbart för de 

bostäder som tillhör sitt arbetsområde. För att underlätta för personalen att besvara frågorna 

medföljer byggnadsritningar. I den här delen ställs enbart frågor om badrumen. Sovrummen 

exluderas eftersom svaren kommer att bli svåra att tyda då inget sovrum är det andra likt, beroende 

på antal boende och val av möbler. 

 

Badrummet: 

Finns det möjlighet att komma in med rullstol/rullator? 

I hur stor grad kan du hjälpa patienten med toalettbesök på ett ergonomiskt riktigt sätt? 

I hur stor grad kan du hjälpa patienten vid handfatet på ett ergonomiskt riktigt sätt? 

I hur stor grad kan du hjälpa patienten vid dusch på ett ergonomiskt riktigt sätt? 

I hur stor grad finns det tvättmaskin/plats för tvättmaskin? 

 

Frågor som börjar med ”Finns det…” får ett svarsalternativ på: ja/nej eller vet ej. Resterande frågor 

bedöms som: lagom, lite men accepterbar, för lite eller vet ej. 

I slutet av varje del lämnas det plats för övriga kommentarer. 

Allt sammanställs sedan i en Excel-tabell för att erhålla diagram över resultatet. (Bilaga A). 

2.4 Ekonomi 
Kostnadsjämförelse görs för det ordinära boendet i Kil för att se hur stora kostnaderna skulle blivit 

om det byggts med trygghetsboendestandard. Byggkostnaderna ställs sedan i proportion till ny 

medelhyra och arbets- och samhällskostnader vid långvarig sjukskrivning. För att kunna göra en 

kostnadsjämförelse beräknas först kvadratmeterpriset ut genom att dividera hyreskostnaden med 

golvarean. För att förenkla, räkna med medel areor (Hällsen, 2015)och medelhyra (Sundelin, 2012a). 

Kostnad för utökad tillgänglighet per rum fås genom att jämför ritningar och räkna ut hur mycket 

golvyta som saknas per rum. För att tillräckligt utrymme (0.8 m) skall finnas runt en utdragen säng i 

ett sovrum med bubbelsäng krävs en yta på 5.1 x 2,9 meter. Plats ingår då för garderober längs ena 

kortsidan. Slår man ihop kostnaderna för sovrum och badrum så fås kostnadsökningen per månad i 

höjd hyra. Arbetsgivaravgifterna räknas ut från en medellön (Allastudier, 2015) för en undersköterska 

med ca 15 års erfarenhet. Månadslönen multipliseras med 1.31 (Skatteverket, 2015) för att få fram 

vad arbetsgivaren betalar i lön plus arbetsgivaravgifter. Beloppet divideras med 20 för att få ut avgift 

per dag. Beloppet multipliseras sedan med tio för att representera lön och arbetsgivaravgifter för 

den sjukskrivne under två veckor. Beloppen är inte exakta eftersom månadslönen är olika för olika 

yrkesgrupper inom hemtjänsten samt beroende på om man är anställd inom kommun eller privat. 

Ytterliggare ersättning tillkommer vid kvälls och helgsarbete varpå karensdag och 80 % 

ersättningsgrad inte har beaktats. Se därför summorna endast som ungefärliga. För att räkna ut 

samhällskostnaden under 5 månaders sjukskrivning multipliseras dagsersättningen med 20 dagar x 5 

månader, som är medellängd för sjukskrivning orsakad av belastningsskada (Arbetsmiljöverket, 

2013d). Byggkostnad utgår från största golvökningen som i detta fall är 5.2 meter. Multiplicera med 

20 000 kronor som är normalt byggproduktionskostnad per kvadratmeter. Multiplisera med antalet 

byggda lägenheter per år (20 000 st),(SCB,2012), för att få ut en totalsumma över kostnaderna då 

samma åtgärd görs i samtliga nyproducerade lägenheter på ett år.  
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3 BAKGRUNDSFAKTA 

3.1 Samhällsutveckling 1800-2010-tal. 
 

Under 1800-talet ökade Sveriges befolkning lavinartat på grund av medicinska framsteg och 

näringsrikare mat i form av potatis. Befolkningsökningen ledde till att jordbruksmark blev en 

bristvara och tvingade människor att sökte sig till städerna för att söka jobb inom industrin. 

Arbetarklassens bostäder i städerna var små primitiva träbyggnader utan rinnande vatten, toaletter 

eller centralvärme. Det var inte ovanligt att en familj på 8-10 personer delade på ett rum och kök 

(bild 3.1). Förmågan att inhysa inneboende var därför mycket liten och akut bostadsbrist rådde under 

en lång tid framöver. Att städerna saknade utbyggt vatten- och avloppsnät gjorde snart städerna till 

sanitära olägenheter (bild 3.2). Smittor spreds lätt och blev snabbt till epidemier vilket slog hårt mot 

arbetarklassen. För att stävja detta antogs den första stadsbyggnadslagstiftningen 1874 (Björk et al. 

2012). Lagen innehöll bygg- brand- och hälsovårdstadgar och utgör en viktig del av grunden för 

dagens välfärdssamhälle. Husen började nu byggas i sten istället för trä för att undvika 

brandspridning och kommunala vatten och avloppsledningar dras för att minska smittspridning och 

öka bostadsstandarden. Dock kommer man inte tillrätta med bostadsbristen då inflyttningen hela 

tiden fortsätter. 

  

 

 

 

 

  

Under 20-talet startar de första kooperativa föreningarna och allmännyttorna vars mål är att bygga 

bort bostadsbristen och öka bostadsstandarden för att öka välbefinnandet för de boende. Att ha 

friska medborgare bidrog till ökad produktivitet och gynnade hela samhället. Den era som nu följer är 

starten på det som än idag kallas folkhemmet. Bostäderna byggs efter standardiserande krav med 

rinnande vatten (Bild 3.3), badrum med toalett (Bild 3.4), gemensam tvättstuga och sopnedkast (Bild 

3.5) (Ohlsson, 2013a) 

 

 

Bild 3.5: Foto från Tekniska museets arkiv, tvättstuga 1930-

talet. (100 INNOVATIONER 2015) 

Bild 3.1: Gun Wighs foto av bostad från 

1800-talet. (Löfgren & Sollbe 2012) 
Bild 3.2: Stockholm 1850  gatuvy med 

vattenpump.(Hallwylska museet 2015) 

Bild 3.3: Foto från HSB arkiv. Köksinteriör 

från kvarteret Valand, Valand 11, Stockholm, 

1920 (HSB 2015a) 

Bild 3.4: Foto från HSB 

arkiv. Badrum i HSB-

fastighet, Stockholm, 

1929 (HSB 2015b) 
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Efter andra världskrigets slut 1945 ökar behovet av arbetskraft till industrin igen varpå framförallt 

den yngre generationen överger landsbyggden för bättre betalda jobb i städerna. Generations-

boendet blir nu allt ovanligare och de äldre blir kvar på landet att klara sig själva i bostäder som 

oftast saknar rinnande vatten, toalett och vars uppvärmning sker med hjälp av vedeldning. Många 

gamla blir nu också mycket fattiga eftersom den yngre inkomstbringande generationen försvinner 

från hemmen. För att stävja detta och ge de äldre en chans till ett drägligt liv utökas byggandet av 

ålderdomshem. Det första ålderdomshemmet byggdes i Norrköping och stod klart 1941(Ohlsson 

2013b). Krav på tillgänglighetsanpassning vid byggnation fanns ännu inte, då funktionsnedsatta 

fotfarande sågs som mindre värda och placerades på institution istället för att vårdas i hemmen. 

Detta gällde även barn som fick växa upp utan sina föräldrar och utan rätt till skolgång (Nordiska 

museet 2015a).  

Under 50-talet var Sveriges ekonomi fortsatt stark vilket ledde till att standarden i bostäderna ökade 

ytterligare. Bostäderna byggs fortfarande små men innehåller nu även kyl och frys. För att 

komplettera ålderdomshemmen och öka äldres valmöjligheter till kvarboende i egna hem börjar 

hemtjänsten komma igång i lite skala (Nordiska museet 2015b). Synen på handikappade börjar nu bli 

humanare och 1959 delades de första bostadsanpassningsbidragen ut till rullstolsburna (Boverket 

2014) 

Trots kontinuerligt byggande mattas inte behovet av fler bostäder av, vilket tvingar staten att vidta 

åtgärder. Under 1964-75 byggs därför 1 miljoner bostäder med hjälp av subventioner. Bostäderna 

består av 2/3 hög- och flerbostadshus och 1/3 småhus (radhus och villor). (Björk et al. 2012). Under 

60 - och 70-talet vill man umgås och hjälpas åt i köket vilket gör att köken byggs rymligare. (Bild 1.6). 

Under 70-talet blir bidéer populära vilket resulterar i att även badrummen blir något större än 

tidigare. (Bild 1.7). 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Efter att projektet avslutats i mitten av 70-talet mättas det mest akuta behovet varpå bostads-

byggandet avstannar. Byggandet riktades istället mot utbyggnad av välfärden med skolor, 

vårdcentraler, äldreboenden. Under 80-talet börjar tillgänglighetsregler tillämpas vid byggandet av 

bostäder och anläggningar. Samtidigt utvidgas hemtjänsten och fler har möjlighet att vårdas i 

hemmen.  

Under 90-talet råder finanskris vilket leder till massuppsägningar och ekonomisk osäkerhet. 

Subventionerna är borta och byggandet blir nu för dyrt och avstannar därför helt under en period. 

Flyttströmen mot städerna fortsätter däremot oförtrutet och tömmer nu även små samhällen och 

Bild 1.6: Foto från HSB arkiv. Umgänge i Köket. 1960-tal. 

(HSB 2015c) 
Bild 1.7: Brunt och orange i en härlig 

kombination från 70-talet. Andra 

kännetecken från detta årtionde är 

badrumskåpen med jalusidörrar. Bild från 

1975 (Broomé, 2012). 
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byar på innevånare. Resultatet blir att det blir överskott av bostäder på vissa platser vilket gör att 

fullt brukliga bostäder rivs för att de är för dyra att förvalta då de står tomma. De få bostäder och 

byggnader som trots allt byggs har fått ökade krav på tillgängligheten speciellt i badrummen (Björk et 

al. 2012). 

I början av 2000 bor 95 % av befolkningen i städer (Björk et al. 2012).  En förtätning sker för att möta 

behovet men det går för långsamt och åter råder akut bostadsbrist. Då inga statliga subventioner 

längre ges blir nyproducerade bostäder mycket dyra. Byggandet riktas därför mot exklusiva bostäder 

på attraktiva platser för att locka de välställda.  

Idag fortsätter förtätningen av städerna. Man bygger på höjden och flyttar ut handel och kontor i 

utkanterna för att friställa mer mark för bostäder. För att hålla nere priserna byggs idag många av 

bostäder med minsta tillåtna tillgänglighetskrav. Måtten möjliggör i bästa fall självständigt 

framförande av rullstol och förflyttning över till t ex säng eller toalett. Vid behov av medhjälpare 

finns ingen plats för denne. Detta är ett stort problem eftersom merparten av de som flyttar in i 

dessa bostäder är pensionärer med närliggande vårdbehov. 

 

  

 

 

3.1.1 Tillgänglighet 

Under det senaste århundradet har stora insattser gjorts för att öka bostadstandarden och välfärden 

i Sverige. Genom införandet av tillgänglighetsregler har även funktionsnedsatta välkomnats in i 

samhället och getts möjlighet till ett mer självständigt liv. Genom god planering och användande av 

tekniska hjälpmedel kan de flesta hinder avlägsnas vilket är till stor nytta för den enskilde individen. 

Med god planering menas t ex förebyggande av nivåskillnader både ute och inne samt planlösningar 

som inte försvårar utan ökar framkomligheten. Tekniska hjälpmedel är t ex hissar och automatiska 

dörröppnare. Gällande lagar, förordningar och tillgänglighetsregler återfinns i FN- konventionen, Plan 

och bygglagen, Plan och Byggförordningen och Boverkets byggregler. Likt en lag så är föreskrifter och 

regler bindande medan de tillhörande allmänna råden tillämpas som vägledning för hur kraven kan 

uppnås på bästa sätt. Ett exempel är Svensk standard (SIS) som b.la utformat standardmått för 

tillgänglighet i bostäder. Rekommendationerna i SIS är frivilliga men blir bindande om beställaren 

kräver att de följs eller om inte likvärdig eller bättre lösning kan tas fram.  

 

Bild 1.8 a: Foto från NCC 

Folkboende i Lycksele. Smart 

planering bidrar till en hög 

boendekvalitet med ljus och rymd 

(NCC 2015a). 

Bild 1.8 b: Foto från NCC Folkboende i Lycksele. 

Smart planering bidrar till en hög boendekvalitet 

med ljus och rymd (NCC 2015b). 

 

Bild 1.8 c: Foto från NCC Folkboende i 

Lycksele. Väl genomtänkta kvadratmeter 

ger hyresgästen mycket boendekvalitet för 
hyran. (NCC 2015c). 
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3.1.2 Funktionshinder 

Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. 

Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen (Socialstyrelsen, 2015). Fysisk nedsättning betyder att förmågan att röra en eller flera 

kroppdelar är nedsatt eller saknas. Förmågan kan vara tillfällig eller permanent och förvärvad innan 

födseln, genom skada eller sjukdom. Exempel kan vara ryggmärgsbråck, brott i nacke eller ryggrad, 

MS eller stroke. Vid psykisk nedsättning fungerar inte det sociala samspelet med andra människor 

vilket kan leda till missförstånd och ångest hos den drabbade. Personer med Autism och Adhd räknas 

därför till gruppen av psykisk nedsatta. Kognitiva nedsättningar är en form av utveklingstörning som 

försvårar förståelse och inlärning an nya saker. Praktiska vardagsgöromål kan vara svåra att utföra 

och hantera samtidigt som det sociala samspelet även här är nedsatt. Det finns flera olika former av 

utveklingsstörningar men Downs syndrom hör till den vanligaste. 

 

3.1.3 FN-konventionen   

Den 13 december 2006 antog FN:s generalförsamling konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Den 30 mars 2007 skrevs den under av Sverige. Konventionens syfte är att 

främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för 

deras inneboende värde. Exempel på lagar som har denna konvention som grund är Plan och 

bygglagen (PBL) och Plan och byggförordningen (PBF). (Mänskliga rättigheter, 2015).  

 

3.1.4 Plan och bygglagen (PBL), (SFS 2010:900) 

  

Utdrag ur Plan- och bygglagen som rör tillgänglighet.(SFS 2010:900)  

1 kap. Syfte, innehåll och definitioner 

1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 

Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 

hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. 

8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser 

Byggnadsverks utformning 

1 § En byggnad ska 

1. vara lämplig för sitt ändamål, 

2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 

3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
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2 § Om inte annat följer av detta kapitel eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 

2 § ska kraven i 1 § uppfyllas på så sätt att de, 

1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden, 

2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande och 

avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden, och 

3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen. 

När det gäller kravet i 1 § 3 ska hinder mot tillgänglighet till eller användbarhet av lokaler dit 

allmänheten har tillträde trots första stycket alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska 

och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. 

 

Byggnadsverks tekniska egenskaper 

4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 

1. bärförmåga, stadga och beständighet, 

2. säkerhet i händelse av brand, 

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 

4. säkerhet vid användning, 

5. skydd mot buller, 

6. energihushållning och värmeisolering, 

7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 

8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, och 

9. hushållning med vatten och avfall. 

5 § Kraven i 4 § ska uppfyllas på så sätt att de 

1. uppfylls vid nybyggnad, ombyggnad och annan ändring av en byggnad än ombyggnad, och 

2. med normalt underhåll kan antas komma att fortsätta att vara uppfyllda under en ekonomiskt 

rimlig livslängd. 

Tomter 

9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- 

eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att 

1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara, 

2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer, 

3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger 

nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon, 

4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, 

lastning och lossning av fordon, 

5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk 

och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte 

är orimligt, och 

6. risken för olycksfall begränsas. 
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Allmänna platser och andra områden 

12 § Det som gäller i fråga om tomter enligt 9–11 §§ ska i skälig utsträckning tillämpas också på 

allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader, dock att personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda platsen eller området i den 

utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag. 

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret 

med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att 

avhjälpa. (SFS 2011:335). 

Hissar och linbaneanläggningar 

24 § Hissar i byggnader och linbaneanläggningar för persontransport ska alltid ha det utförande och 

den utrustning som skäligen kan fordras för att uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 §. 

 

 

3.1.5 Plan och byggförordningen (PBF), (SFS 2011:338) 

 

Utdrag ur Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338)  

3kap. Krav på byggnadsverk 

Utformningskrav avseende tillgänglighet och användbarhet 

4 § Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 § 3 plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska vara 

tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska 

byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra lyftanordningar. 

Trots första stycket behöver en bostad inte vara tillgänglig genom en hiss eller annan lyftanordning, 

om byggnaden har färre än tre våningar. Om bostaden inte kan nås från marken, ska byggnaden dock 

vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att en hiss eller annan lyftanordning kan installeras 

utan svårighet. Vid tillämpningen av detta stycke ska med våning jämställas vind där det finns en 

bostad eller huvuddelen av en bostad. 

5 § Det som gäller för en byggnads tillgänglighet och användbarhet enligt 8 kap. 1 § 3 plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900) ska gälla också för andra anläggningar än byggnader, om anläggningen 

kräver bygglov enligt 6 kap. 1 § 1, 2, 3, 5, 8 eller 9. 

Andra anläggningar än byggnader ska göras tillgängliga och användbara enligt första stycket endast i 

den utsträckning det behövs med hänsyn till anläggningens syfte och behovet av tillträde för 

allmänheten. 
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Egenskapskrav avseende tillgänglighet och användbarhet 

18 § För att uppfylla det krav på tillgänglighet och användbarhet som anges i 8 kap. 4 § första stycket 

8 plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska en byggnad vara projekterad och utförd på ett sådant sätt 

att byggnaden är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. 

Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen ska vara 

tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga, ska byggnaden 

vara försedd med en eller flera hissar eller andra lyftanordningar. 

Trots andra stycket behöver en bostad inte vara tillgänglig genom en hiss eller annan lyftanordning, 

om byggnaden har färre än tre våningar. Om bostaden inte kan nås från marken, ska byggnaden dock 

vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att en hiss eller annan lyftanordning kan installeras 

utan svårighet. Vid tillämpningen av detta stycke ska med våning jämställas vind där det finns en 

bostad eller huvuddelen av en bostad. 

Vissa byggnaders tillgänglighet och användbarhet 

25 § Bestämmelser om vissa byggnaders tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga finns i förordningen (SFS 2011:339) om handikappanpassning av 

vissa byggnader. 

 

3.1.6 HIN (BFS 2013:9 - HIN 3) och ALM (BFS 2011:5 ALM 2). 

 

Enkelt avhjälpta hinder (HIN) och Tillgänglighet på allmän plats (ALM) är regler för tillgänglighet på 

allmänna platser och anläggningar. Reglerna kommer inte att behandlas i denna rapport men kan 

vara bra att känna till (Boverket, 2015). 

 

 

3.1.7 Boverkets byggregler (BBR) 

Författningssamling med tillämpningsföreskrifter till lagar och förordningar. Boverkets byggregler 

gäller när man bygger nytt eller ändrar en byggnad, eller dess användningsområde. 

Tillgänglighetsregler för bostäder, anläggningar och allmänna ytor finns i avsnitt 3 och 8. (Boverket, 

2015). 
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3.1.8 Standarder (SIS) 

Svensk standard är en organisation som utarbetat standarder inom olika områden. I SIS finns 

utformade standardmått som säkerställer att tillgänglighetsreglerna följs. Nedan ses exempel på 

standardmått som Svensk standard (SS 91 42 21:2006) utformat för sovrum och hygienrum. 

Samtliga bilder  är hämtade eller bearbetade från Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

   

  

        

Bildserie SIS 1-SIS 7 (Arbetsmiljöverket, 2012) 

SIS 1 SIS 2 

SIS 3 
SIS 4 

SIS 5 
SIS 6 

SIS 7 
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3.2 Normalt åldrande    

Med stigande ålder sker en naturlig utvekling där kroppens funktioner sakta försämras eller upphör 

att fungera. De flesta märker det först i medelåldern då rynkor och gråa hår börjar dyka upp. Inne i 

kroppen sker också förändringar men är inte lika lätta att märka av om inte en drastisk förändring 

sker under en kort tid.  Med stigande ålder stelnar muskler och leder vilket gör att det tillslut blir 

svårare att röra sig. Finns inte möjlighet till rörelse och motion minskar dessutom muskelmassan och 

förvärrar rörelseförmågan ytterligare. Därför är det av stor vikt att äldre och funktionshindrade inte 

blir passiviserade utan får möjlighet till ett så självständigt liv som möjligt. Genom rörelse och motion 

stärks hjärtat och risken för övervikt minskar. Aktiviteter utomhus bidrar till att minska benskörhet 

och ökar välbefinnandet. Ökat välbefinnande fås även vid socialt umgänge med andra och skapar 

också trygghet. Isolerade individer är mer benägna att drabbas av depressioner och minnes 

rubbningar. Andra symtom på åldrandet är försämrad syn, hörsel, balanssvårigheter och inkontinens.  

Idag har vi 1,7 miljoner personer som är 65 år eller äldre (Hjälpmedlesinstitutet, 2010). Medelåldern 

är 83 år för kvinnor och 79 år för män (Kristiansson, 2013). Tack vare förbättrade medicinska och 

kirurgiska behandlingsmetoder kommer medelåldern att fortsätta öka. Om 25 år (2040) har antalet 

personer 65 år och äldre ökat till 2,5 miljoner vilket utgör en fjärdedel av befolkningen 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Bild 3.9: The systems biology of aging and neurodegenerative diseases.(Nyas, 2015) 

  

3.2.1 Dagens boende och framtida önskemål. 

Av Sveriges 1,7 miljoner pensionärer bor idag ca 1,6 miljoner i vanliga bostäder 

(Hjälpmedlesinstitutet, 2010). Merparten bor i villor eller lägenheter i flerbostadshus byggda under 

50 - 70-talet som saknar tillgänglighetsanpassning. Största problemet är avsaknad av hiss viket gör att 

funktionshindrade kan bli fångar i sina egna hem (Lagerwall et al. 2012). Nivåskillnader på golv i 

bostaden och för trånga toaletter förhindrar införande av gånghjälpmedel. I vissa fall är toalett och 

badrum beläget på annat plan än sovrum, kök och entré. Hissar går oftast inte att installera i 

efterhand eftersom äldre trappuppgångar inte är anpassade för det. Nivåskillnader ute kan oftast 

byggas bort med ramper, men förhöjda eller sänkta golv i bostäderna är svårare att åtgärda.  
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Att flytta väggar och bygga ut för att få större rum eller installera badrum på ny våning är möjligt i 

småhus men inte i lägenheter. Större ombyggnader är dessutom kostsamma och täcks inte alltid av 

bostadsanpassningsbidraget varpå småhusägare inte gärna utför dessa åtgärder.  

När PRO (Lagerwall et al. 2012) gjorde en undersökning bland sina medlemmar om boendemiljö 

visade det sig att de flesta önskar bo kvar i sina boenden så länge det är möjligt. Vid eventuell flytt 

önskar man en bostad som är tillgänglighetsanpassad. Helst ett seniorboende med närhet till affärer, 

vårdinrättningar och olika form av service som underlättar i vardagen. Närhet till natur och socialt 

umgänge med andra är också mångas önskan (Lagerwall et al. 2012). 

Utbudet av seniorboenden ser olika ut i olika delar av landet. Vissa kommuner satsar och bygger nytt 

eller anpassar gamla bostäder för att passa äldre, andra saknar både strategiska åtgärder och 

seniorboenden.  I Sverige finns idag endast 45 000 seniorbostäder (Lagerwall et al. 2012) viket inte 

täcker dagens behov på långa vägar. Då andelen äldre förväntas öka i framtiden kommer behovet bli 

ännu större framöver. 

Viljan att flytta minskar med stigande ålder dels för att det är praktiskt arbetsammare samtidigt som 

det finns en rädsla att bli isolerad då kontakten med nuvarande grannar och bekanta kan försvåras. 

Hemmet ses av de flesta som en plats där du känner dig trygg. Kanske har man bott där större delen 

av sitt liv. En påtvingad flytt kan därför bli mycket traumatisk för den berörde. Inom vården ser man 

många gånger personer som får svår ångest och traumatiseras av en flytt. Det finns personer som 

innan flytten kämpat på och klarat sin vardag under förutsättningarna bra för att efter flytten tappa 

livsgnistan helt. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är kvarboende kompletterat med hjälpmedel, bostadsanpassning och 

hemtjänst den mest ekonomiska lösningen. Redan idag erbjuds avancerad vård som 

cytostatikabehandlingar till cancerpatienter och vård i livets slutskede i hemmen (Lundberg, 2008). 

Detta gör att behovet av särskilda boenden och vårdplatser på sjukhus kan hållas nere även om 

befolkningen ökar (Hjälpmedelsinstitutet, 2014a). 

 

3.2.2 Boendeformer och beviljade insattser 2014. 

3.2.2.1 Ordinärt boende. 

Ordinärt boende är boende i villa, flerbostadshus eller liknande som inte kräver individuellt 

biståndsbeslut (Boberg, 2015).  Under oktober månad 2014 var 243 100 personer bofasta i ordinärt 

boende och beviljade insattser från hemtjänsten (Boberg, 2015).  Av dem var 91 % 65 år eller äldre. 

Samanlagt utfördes 5 845 000 hemtjänsttimmar i ordinära hem under oktober månad (Boberg, 

2015). 

3.2.2.2 Särskilt boende. 

Särskilt boende erbjuds personer med särskilda omvårdnadsbehov.  Boendet behovsprövas och 

erbjuds de vars vårdbehov inte kan tillgodoses i ordinärt boende. Särskilda boenden finns bland 

annat som ålderdomshem, servicehus, gruppboenden och sjukhem (Boberg, 2015). I boendet ingår 

vård och service. 100 000 personer bor idag på ett särskilt boende (Hjälpmedlesinstitutet, 2010). 
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3.2.2.3 Korttidsplats  

Korttidsplats är behovsprövat och erbjuds personer som är i behov av kortvarigt boende utanför 

hemmet. Korttidsboendet erbjuder vård och omsorg dygnet runt. Korttidsboende används bland 

annat vid behandling, rehabilitering, omvårdnad, växelvård och vid avlösning av anhörigvårdare. 

(Boberg, 2015). I Sverige finns idag ca 1000 korttidsplatser (Boberg, 2015). 

 

3.2.2.4 Seniorboende 

Seniorbostäder är oftast tillgänglighetsanpassade bostäder som ligger i närheten av affärer, 

vårdcentraler och kommunikation. Vissa erbjuder aktiviteter och service men det finns inget krav på 

att det ska ges. Enda kravet som finns idag är att den sökande skall ha uppnått en viss ålder.  

Seniorboenden finns som i alla bostadstyper och söks som vanliga bostäder (Seniorval, 2015a). 

 

3.2.2.5 Trygghetsboende 

Trygghetsboende är tillgänglighetsanpassade boenden som kan sökas av personer som uppnått en 

hög ålder. Ålderskravet är oftast högre än för seniorbostäder. Boendet tillhandahåller 

bovärdar/personal som kan hjälpa till med enklare göromål som att byta glödlampor eller följa med 

och handla. Bovärdarna ordnar även aktiviteter för sina boenden för att öka gemenskapen. 

Meningen är att du skall kunna bo kvar livet ut om du så önskar (Seniorval, 2015b). 

 

3.3 Assistans och anpassning i hemmet (lagar) 

Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är kommunerna 

skyldiga att erbjuda vård och omsorg till sina medborgare. Kommunerna skall även verka för att 

personer med funktionshinder skall kunna leva ett självständigt liv och inte stängs ute från samhället. 

Detta regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387). Vård och 

omsorg i hemmet utförs oftast av hemtjänst eller personliga assistenter. För personer med särskilda 

eller krävande vårdbehov skall särskilt boende erbjudas (Socialstyrelsen, 2013).  Vid behov av 

bostads-anpassning skall ekonomiskt stöd ges enligt (SFS 1992:1 574).  
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3.3.1 SOL, socialtjänstlagen (2001:453) 

Utdrag ur socialtjänstlagen (SFS 2001:453)  

1 kap. Socialtjänstens mål 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

– ekonomiska och sociala trygghet, 

– jämlikhet i levnadsvillkor, 

– aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation 

inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga 

på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

2 kap. Kommunens ansvar 

1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att 

enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar 

som vilar på andra huvudmän. 

3 kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m. 

2 § Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen skall bygga på nämndens sociala erfarenheter 

och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen. 

Nämnden skall också verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att 

de blir lätt tillgängliga för alla.  

Socialnämnden skall även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god 

samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och ungdom, äldre och andra grupper som har behov 

av samhällets särskilda stöd. Socialnämnden skall i sin verksamhet främja den enskildes rätt till 

arbete, bostad och utbildning. 

 
6 § Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst 

underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra. 

5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper 

Äldre människor 

4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande (värdegrund). 

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under 

trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lag (2010:427). 

5 § Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver 

det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 

Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som 

behöver särskilt stöd. 
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Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och 

annan lättåtkomlig service ska ges. Lag (2010:427). 

 

Människor med funktionshinder 

7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter 

betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som 

andra. 

Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett 

sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. 

Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter 

som avses i första stycket behöver ett sådant boende. 

Personer som vårdar eller stödjer närstående 

10 § Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående 

som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Lag 

(2009:549). 

 

 

3.3.2 HSL, hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 

Utdrag ur hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 

Mål för hälso- och sjukvården 

2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Lag 

(1997:142). 

Krav på hälso- och sjukvården 

2 a § Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att 

den ska särskilt 

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i 

vården och behandlingen, 

2. vara lätt tillgänglig, 

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, 

5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. 
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2 c § Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Lag (2014:822). 

2 e § Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning 

som behövs för att god vård skall kunna ges. Lag (1998:1660) 

 

 

3.3.3 LSS, Lag (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade 

Utdrag ur Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 

föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt 

åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed 

ett omfattande behov av stöd eller service. 

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 

samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva 

som andra. 

6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra 

berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den 

enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges 

inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt 

och fortlöpande utvecklas och säkras. 

9 a § Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat 

antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin 

personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som 

förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). Den som har 

behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till två eller flera assistenter endast om 

möjligheterna att få bidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m., eller 

hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), har utretts. Lag (2012:930). 

Eller närstående enligt första stycket avses make, sambo, barn, förälder och syskon samt deras 

makar, sambor och barn. Lag (2012:961) 
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3.3.4 Bostadsanpassningsstöd, Lag (SFS 1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag 1 kap 1-18 

§§.  

Bostadsanpassningsstöd har funnits sedan 1959 men blev inte lagstadgad förrän 1 januari 1993 

(Boverket, 2014). Bidraget ska täcka kostnader vid tillgänglighetsanpassning i bostäder och skall bidra 

till ökat kvarboende och möjlighet till självständigt liv. Då gällande byggregler redan är 

tillgänglighetsstyrda beviljas i regel inte bidraget vid nybyggnation, inte heller vid flytt från redan 

anpassad bostad till icke anpassad bostad. Bidraget söks och beviljas av kommunen i den sökandes 

hemkommun. Bidraget ska täcka kostnader som uppkommer vid tillgänglighetsanpassning av fasta 

eller närliggande funktioner i bostaden. Oftast gäller detta byte av trösklar, breddning av dörrar, 

ramper, borttagande av badkar, men även enklare hissar och höj och sänkbara köksbänkar. För att få 

bidraget ska funktionsnedsättningen beräknas vara långvarig och i sådan grad att du är förhindrad att 

leva ett självständigt liv. Bidraget ges till den sökande som själv ansvarar för projekteringen dvs 

inköp, installation och besiktning av berörda hjälpmedel. Om den sökande inte själv äger fastigheten 

måste fastighetsägaren först ge tillåtelse till att åtgärderna görs, eftersom anpassningen inverkar på 

bostadens fasta installationer och i vissa fall även på allmänna ytor. Om medgivande inte ges kan du 

bli skadestånds skyldig samt tvungen att bekosta återställningen själv. Vid medgivande och positivt 

beslut utgår även ett återställningsbidrag till fastighetsägaren då bostaden inte längre utgör hem åt 

funktionsnedsatt. Då anpassningen redan gjorts väljer många att ha kvar hela eller delar av 

anpassningen och erbjuda bostaden till annan bostadssökande i liknande situation. Automatiska 

dörröppnare och ramper utomhus är ex på anpassningar som kan vara till stor nytta även för andra 

boende och kan ses som kvalitetsökning och värda att behålla. Under år 2013 beviljades 73400 

anpassningsbidrag till en kostnad av 1060 miljoner kronor (Boverket, 2013a). 

 

3.3.4.1Granskning av kommunernas hantering av bostadsanpassningsstöd. 

2011 gjorde Boverket som ansvarar för tillsynen av kommuners handläggning en undersökning för att 

se hur kvalitetsäkert arbetet utförs. Resultatet kan läsas i rapport 2013:4 Kommunernas 

handläggning av bostadsanpassningsbidrag (Boverket, 2013b). Resultatet var nedslående och visade 

på stora brister i kommunernas hantering av bidragen. På många ställen saknades skriftliga beslut 

och dokumentation av skäliga kostnader. Det saknades skriftliga medgivanden och fullmakter. 

Dessutom tolkar och bedömer kommunerna olika trots att bidraget är lagstadgat. Detta leder till att 

en kommun kan bevilja en sökande skälig ersättning medan en annan kommun ger avslag för samma 

åtgärd. Detta gör att två personer med samma funktionsnedsättning inte har samma möjlighet till ett 

drägligt liv. Kommunerna brister även i information till de sökande som därmed får svårighet att 

förstå och få reda på vad som gäller.  

 

 

 



 

 

28 
 

3.3.5 Assistent/Hemtjänst. 

Enligt socialtjänstlagen(SOL), Hälso- och sjukvårdslagen(HSL) samt Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade(LSS) tvingas kommunerna att ta ansvar för att alla medborgare ska ha samma rätt 

att leva ett fullgott liv. Funktionshindrade personer under 65 år kan vid behov beviljas personlig 

assistent. Assistentens uppgift är att stötta och hjälpa den funktionshindrade så att denne ska kunna 

leva ett så normalt vi som möjligt. I uppdraget kan sjukvårdande insattser ingå. I Sverige finns idag 

80 000 personer(Kommunal, 2011) som jobbar som personliga assistenter och 20 000 brukare av 

denna tjänst.(Assistanskoll, 2015) 

Hemtjänst erbjuds till personer som är 65 år eller äldre. Hemtjänstens huvuduppgift är att ge 

personlig omvårdnad, service, och hemsjukvård i vårdtagarens eget hem. Med omvårdnad menas 

hjälp och stöttning med b.la hygien och påklädnad. Service avser hjälp med b.la bädd, inköp, städ och 

tvätt. Hemsjukvård avser b.la medicinhantering, sårvård och rehabilitering. Arbetet utförs av 

vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter.  250 000 personer jobbar idag i 

kommunal eller privat hemtjänst. (Arbetsmiljöverket, 2013a),(Vårdföretagarna, 2013). 

 

3.3.6 Anhörigvårdare 

En anhörigvårdare är en familjemedlem, släkting eller granne som ger omsorg till en närstående, som 

på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar sin egen livföring. Socialstyrelsen 

räknar med att drygt 1,3 miljoner människor är anhörigvårdare i Sverige. 419 000 personer ger daglig 

omsorg till närstående. 619 000 personer ger omvårdnad minst en gång i veckan. Resterande 

700 000 ger omvårdnad en gång eller mindre i månaden. Vanligast är att barn är omsorgsgivare till 

sina föräldrar, följt av omsorg av partner och barn. (Socialstyrelsen 2014). 75 % av all omsorg utförs 

av anhörigvårdare (Dahlberg, 2013). 

 

3.3.7 Tekniska hjälpmedel för kvarboende 

Idag finns ett stort utbud av teknisk utrustning som underlättar vardagen för funktionsnedsatta. Idag 

finns det ca 200 000 användare av trygghetslarm (Hjälpmedelsinstitutet, 2014b) som ger innehavaren 

möjlighet att kalla på hjälp vid akuta hjälpbehov. Larmet inger stor trygghet både till bäraren och 

anhöriga då de vet att hjälp snabbt kommer på plats då larmet aktiveras. Vid vård av dementa i egna 

hem används idag b.la spisvakter med överhettningsskydd och timer för att förhindra bränder, och 

dörrlarm för att i tid kunna fånga upp och ta hand om person som annars skulle förvilla bort sig.  

 
 
 
 
 
 
    

 
 

 

Bild 3.10: Trygghetslarm 

(Gnosjö, 2014) 
Bild 3.11: Spisvakt 

(Dalamitt, 2015) 
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Automatiska dörröppnare för öppning av tunga dörrar eller uppställning för genomfart av rullstol 

eller permobil. Bildtelefoner gör att den boende kan se vem som kommer och endast öppna för de 

som är välkomna. Med hjälp av fjärrlås kan den boende både låsa upp och öppna dörren för den som 

vill in utan att själv behöva gå fram till dörren. Installation av webbkameror kan ge den boende 

möjligheten att prata med anhöriga och samtidigt se dem, eller få nattillsyn utan att bli väkt på 

natten. (Hjälpmedelsinstitutet, 2014b).  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3.4 Arbetsmiljö  

3.4.1 Arbetsrelaterade sjukdomar inom hemtjänsten 

Varje år görs 4400 belastningsskadeanmälningar till arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2013d). 

Belastningsskador drabbar både män och kvinnor men störst risk löper kvinnor inom hemtjänsten 

(Arbetsmiljöverket, 2013a). Diagramet på bild 3.14a visar resultatet av arbetsmiljöverkets studier av 

anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar inom olika yrkesgrupper inom 

kommunal verksamhet. Diagramet på bild 3.14b visar vanligaste orsaken till sjukfrånvaro för 

omvårdnadspersonalen inom hemtjänsten. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Bild 3.12: Automatisk dörröppnare (Spinalistips, 

2014) 
Bild 3.13: Webbkamera som visar en 

brukare i realtid, foto: JOICECARE. 

(Henriksson, 2015) 

Bild 3.14 a: Antal anmälda arbetsolyckor med 

sjukfrånvaro och arbetssjukdomar per 1 000 

sysselsatta, snitt för perioden 2009–2012 

(Arbetsmiljöverket, 2013b) 

Bild 3.14 b: Andel anmälda arbetsolyckor med 

sjukfrånvaro per kön, fördelat på de vanligaste orsakerna, 

2008–2012 (Arbetsmiljöverket, 2013c) 
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3.4.2 Bidragande orsaker för belastningsskador 

Hemtjänst beviljas den som har medfödd eller senare förvärvad funktionsnedsättning. Största 

kundkretsen är äldre personer i 75+ åldern med nedsatt rörelseförmåga som behöver hjälp vid 

förflyttning. Med rätt hjälpmedel och teknik går de flesta förflyttningar att göras skonsamma utan 

risk för varken den hjälpsökande eller personalen. Tyvärr är många av dagens bostäder inte byggda 

för att rymma varken hjälpmedel eller personal. Oftast sker de tyngsta momenten i sovrum från säng 

till rullstol, och på toaletter från rullstol till toalett eller duschstol. Bristen på utrymme leder till att 

hjälpmedel inte får plats och hjälparen tvingas uträtta sina sysslor med böjd rygg. Ofta sker även lyft 

av en person i stället för två för att utrymme för ytterligare 

hjälpare saknas. Oergonomiskt utförda arbetsmoment leder 

för eller senare till skador och förslitningar i rygg, axlar och 

händer (bild 3.15). Skadorna leder ofta till många och 

upprepade sjukskrivningar eftersom orsaken till skadan är 

kvar när de kommer tillbaka från sjukskrivningen. 

Skadorna tenderar därför att förvärras och i värsta fall blir 

skadorna så omfattande att den drabbade måste 

förtidspensioneras. För den drabbade innebär detta inte bara livslånga plågor av ofrånkomlig värk. 

Den ekonomiska ersättningen är betydligt sämre än den som utgår vid förvärvsarbete vilket även 

inverkar negativt på ålderspensionen. Den sociala gemenskapen förloras och risken till upplevelse av 

utanförskap är stor. Samhällets kostnader för belastningsskador uppgår varje år till flera tiotals 

miljarder kronor (Rosengren et al. 1989) 

 

 

Exempel från arbetsskadeanmälningar.  

Undersköterska inom hemtjänst, 52 år: Hon har under många år haft ett omvårdnadsarbete. I 

arbetet har hon dagligen utfört tunga lyft ihop med en samtidig vridning speciellt vid förflyttningar av 

de boende mellan rullstol, säng och toalettstol. I många fall utförs dessa lyft i trånga utrymmen. Till 

följd av detta upplever hon nedsatt rörlighet och smärta i ryggen (Arbetsmiljöverket, 2013a). 

 

3.4.3 Ergonomi 

För att kunna arbeta på ett säkert sätt behövs tillräckligt utrymme där fasta installationer och väggar 

inte hindrar framkomligheten eller försvårar rörligheten. Extra viktigt är detta i sovrum och 

hygienrum då merparten av de tunga arbetsuppgifterna görs där. Arbetstagaren skall ha möjlighet 

att arbeta med rak rygg och använda benstyrka vid kraftutövning. Nedan ser vi en vårdare hjälpa en 

vårdtagare att sätta sig på toaletten. Utrymmet vid sidan av toaletten är här tillräckligt varpå 

vårdaren kan ge stöttning med rak rygg och böjda ben(Bild 3.17 a). Inga kotor eller nerver kommer i 

kläm(Bild 3.17 b).  

 

Bild 3.15: Ergonomiskolan (Komatsuforest, 

2015) 
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På bild 3.16c är utrymmet för litet och tvingar vårdaren att böja sig när patienten sätter sig. Kotor 

och nerver kommer då i kläm (Bild 3.16d). Stor risk föreligger att belastningsskador sker i denna 

arbetsställning. 

 

  

 

 

 

3.4.4 Kvinnors arbetsmiljö, Rapport 2015:6 

Då kvinnor löper större risk för belastningsskador har regeringen under 2011-2014 låtit 

arbetsmiljöverket göra en undersökning över kvinnors arbetsmiljö. Detta för att hitta en lösning på 

problemet. Rapporten går att läsa på arbetsmiljöverkets hemsida (Arbetsmiljöverket, 2013a). Arbetet 

har gjorts tillsammans med bl.a. arbetsmarknaden parter, Försäkringskassan, Sveriges Företagshälsor 

och Karolinska Institutet (Arbetsmiljöverket, 2013a). 

 

3.4.5 Belasta rätt vid personförflyttning 

I samband med undersökningen av kvinnors arbetsmiljö togs även broschyr fram för att belysa hur 

man belastar rätt vid personförflyttning. Broschyren ”Belasta rätt vid personförflyttning ”går att läsa 

på arbetsmiljöverkets hemsida (Arbetsmiljöverket, 2015a). 

Bild 3.16a: Bild visar hur man ska böja sig på 

ett ergonomiskt sätt. Bild hämtad från 

arbetsmiljöverkets videoklipp 

(Arbetsmiljöverket, 2009) 

Bild 3.16b: Bild visar kotor och nervers 

placering med rak rygg. Bild hämtad från 

arbetsmiljöverkets videoklipp 

(Arbetsmiljöverket, 2009) 

 

Bild 3.16c: Bild visar hur ett icke 

ergonomiskt lyft påverkar ryggraden. Bild 

hämtad från arbetsmiljöverkets videoklipp 

(Arbetsmiljöverket, 2009) 

 

Bild 3.16d: Bild visar hur kotor och nerver 

påverkas av påfrestande belastning. Bild 

hämtad från arbetsmiljöverkets videoklipp 

(Arbetsmiljöverket, 2009) 
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3.4.6 Arbetsmiljölagen (AML) 

Utdrag ur arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). 

1 kap. Lagens ändamål och tillämpningsområde 

1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en 

god arbetsmiljö. Lag (1994:579). 

2 § Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. 

Om skyldigheter i vissa avseenden för andra än arbetsgivare och arbetstagare finns bestämmelser i 3 

och 5 kap. 

2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet 

1 § Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och 

tekniska utvecklingen i samhället.  

Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt 

avseende. 

Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i 

förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. 

Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för 

fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall.  

2 § Arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö. 

3 § Arbetslokal skall vara så utformad och inredd att den är lämplig från arbetsmiljö-synpunkt. 

 

3 kap. Allmänna skyldigheter 

1 § Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas med beaktande av kraven på arbetsmiljöns 

beskaffenhet enligt 2 kap. Lag (1994:579). 

1 a § Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Lag 

(1994:579). 

2 § Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för 

ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller 

olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. 

Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att 

arbetstagaren utför arbete ensam. 

2 a § Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 

leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda 

arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av 

detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras. 
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Arbetsgivaren ska i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet 

med denna. Handlingsplaner ska därvid upprättas. 

Arbetsgivaren ska vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt sätt organiserad 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de uppgifter som enligt denna 

lag och enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken vilar på honom. Lag (2010:1225). 

2 c § Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att 

tillgå. 

Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och 

rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja 

hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan 

arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Lag (2010:1543). 

3 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka 

arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. 

Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han 

har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall se till att endast arbetstagare som 

har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller 

olycksfall. 

Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta 

hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets 

planläggning och anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter 

är olika. Lag (2002:585). 

 

3 a § En arbetsgivare ska utan dröjsmål underrätta den myndighet som regeringen bestämmer om 

dödsfall eller svårare personskada som har inträffat i samband med arbetets utförande. 

En arbetsgivare ska också utan dröjsmål underrätta samma myndighet om skador i samband med 

arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och om tillbud som inneburit allvarlig fara för liv 

och hälsa. 

4 § Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som 

behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han skall följa givna föreskrifter samt använda de 

skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och 

olycksfall. 

Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall han 

snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud. Arbetstagaren är fri från ersättningsskyldighet 

för skada som uppstår till följd av att han underlåter att utföra arbetet i avvaktan på besked om det 

skall fortsättas. Lag (1991:677). 

6 § Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska 

1. under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när 

det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet. 
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7 § Under varje skede av planeringen och projekteringen av ett byggnads- eller anläggningsarbete ska 

arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar, inom ramen för sina uppdrag, se till att 

arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet. Lag 

(2008:934). 

7 h § Den som tillverkar monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar ska se till att 

arbetsmiljösynpunkter beaktas vid projekteringen när det gäller såväl byggskedet som det framtida 

brukandet samt se till att olika delar av projekteringen samordnas. Lag (2008:934). 

 

6 kap. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare m.m. 

1 § Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad 

arbetsmiljöverksamhet. Lag (1991:677). 

2 § På ett arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, ska det bland 

arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud (arbetsmiljöombud).  

4 § Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en tillfredsställande 

arbetsmiljö. I detta syfte skall ombudet inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och 

olycksfall samt över att arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kap. 2 a §.  

Skyddsombud skall delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, 

arbetsmetoder och av arbetsorganisation. Skyddsombud skall vidare delta vid upprättande av 

handlingsplaner enligt 3 kap. 2 a §. 

6 a § Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfreds-ställande 

arbetsmiljö, ska skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder.  

7 § Innebär visst arbete omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa och kan rättelse 

inte genast uppnås genom att skyddsombudet vänder sig till arbetsgivaren, kan skyddsombudet 

bestämma att arbetet ska avbrytas i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket. 

8 § Vid ett arbetsställe, där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsätts, ska det finnas en 

skyddskommitté, sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna.  
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3.4.7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi. (AFS 

2012:2) 

Nedan följer ett förkortat utdrag ur arbetsmiljöverkets föreskrifter och 

allmänna råd om belastningsergonomi, 1-9§ (AFS 2012:2). 

1 § Dessa föreskrifter om belastningsergonomi syftar till att arbetsplatser och arbetsuppgifter ska 

ordnas och utformas så att risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar förebyggs.  

2§ Föreskrifterna gäller varje verksamhet där en arbetstagare kan utsättas för belastningar eller 

andra förhållanden i arbetet som direkt eller indirekt kan påverka rörelseorganen och stämbanden 

negativt. Arbetsgivaren ansvarar för att föreskrifterna följs. I 1 och 3 kap. arbetsmiljölagen 

(1977:1160) finns bestämmelser om vissa skyldigheter för andra än arbetsgivare. Dessa föreskrifter 

ska i tillämpliga delar även gälla dessa personer. 

3 § I dessa föreskrifter avses med: Belastningsbesvär Besvär i rörelseorganen, dvs. alla former av 

ohälsa i rörelseorganen som kan ha samband med förhållanden i arbetet. Besvären kan ha orsakats 

av arbetet eller något annat, men förvärras av arbetet. I begreppet ingår allt ifrån lätta, övergående 

besvär till livslånga skador.  

5 § Arbetsgivaren ska så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbetsuppgifter och 

arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är 

gynnsamma för kroppen. Man ska undvika långvarigt och ofta återkommande arbete med böjd eller 

vriden bål, liksom arbete med händerna över axelhöjd eller under knähöjd. Detsamma gäller arbete 

som innebär kraftutövning i ogynnsamma arbetsställningar.  

6 § Arbetsgivaren ska ordna arbetsplatsen så att man minskar eller undviker risken för arbetstagarna 

att drabbas av belastningsbesvär, särskilt i ryggen, vid manuell hantering av bördor och laster eller 

vid andra arbetsuppgifter som kräver kraftutövning.  

9 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om 

• lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser, 

• hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas,  

• vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig manuell hantering medför, 

• tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler. 
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3.4.8 Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av 

föreskrifterna om belastningsergonomi.(AFS 2012:2) 

 

Nedan följer ett förkortat utdrag ur Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av 

föreskrifterna om belastningsergonomi, 1-9§. (AFS 2012:2).  

1 § Hälsofarliga belastningar är höga belastningar, upprepade belastningar, statiskt muskelarbete och 

ensidiga belastningar. Även mycket låga belastningar kan vara hälsofarliga eller onödigt tröttande. En 

tröttande fysisk belastning är inte nödvändigtvis hälsofarlig men innebär allvarliga risker om den 

upprepas ofta och pågår under en längre tid.  Arbetsuppgifter och arbetsplatser behöver redan vid 

planering, byggnation och inredning ordnas och utformas, för att möjliggöra gynnsamma, 

hälsosamma belastningar. 

2§ Arbetsmiljölagen gäller allt arbete som en arbetstagare utför för en arbetsgivares räkning. 

Arbetsmiljölagen gäller delvis även utanför yrkeslivet.  

Ansvar för andra än arbetsgivare  

Arbetsmiljölagen och dessa föreskrifter gäller i vissa delar även för t.ex., 

• byggherren eller byggherrens uppdragstagare, 

• arkitekter, projektörer och andra som medverkar vid planeringen och projekteringen inom ramen 

för sina uppdrag, 

• byggarbetsmiljösamordnare, 

• den som tillverkar monteringsfärdiga byggnader och anläggningar, 

• samordningsansvarig,  

• arbetstagare. 

Planering och projektering  

Redan vid planeringen och projekteringen skapar man förutsättningar för arbetsmiljön både under 

byggtiden och i den färdiga byggnaden. Det är därför mycket viktigt att ta hänsyn till de 

belastningsergonomiska faktorerna vid planeringen och projekteringen av byggnadsverk och 

omgivande miljöer. Det är både dyrt och besvärligt att göra ändringar sedan bygget väl är igång eller 

byggnaden och dess verksamhet är färdig att tas i bruk. Byggherren styr i ett tidigt skede mycket av 

hur arbetsmiljön blir både under byggtiden och i den färdiga byggnaden eller anläggningen. Byggher-

ren bestämmer, står för kostnaderna och väljer vilka konsulter som anlitas samt utformar deras 

uppdrag. 

När man planerar, projekterar och bygger lokaler för vård och omsorg är det viktigt att skapa 

tillräckliga utrymmen, t.ex. i hygienrum. Arbetstagarnas arbetsställningar och arbetsrörelser ska inte 

hindras av väggar eller inredning när de hjälper de vårdbehövande.  

4§ Utgångspunkten i arbetsmiljölagen är att man ska skapa balans mellan arbetets krav och 

människans förutsättningar i första hand genom att anpassa arbetet till människan. 

5§ Böjda, vridna och sträckta arbetsställningar innebär alltid risker. Att arbeta kraftigt böjd, vriden 

eller sträckt kan medföra belastningar som är direkt olämpliga, eftersom lederna då belastas nära 
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eller i sina ytterlägen. Arbetsställningar och arbetsrörelser som innebär att handlederna är påtagligt 

böjda eller att händerna befinner sig ovanför axlarna, nedanför knäna eller långt ut från kroppen är 

inte ovanliga. Är sådana moment långvariga eller återkommande behöver man förändra arbets-

förhållandena. Om arbetsställningen samtidigt är böjd och vriden eller sträckt och vriden är risken att 

skadas avsevärd. Det är särskilt riskabelt att utföra manuell hantering i en arbetsställning som 

samtidigt är böjd och vriden. En annan mycket påfrestande situation för kroppen är om man under 

arbetet är mer eller mindre fixerad i en viss position utan att kunna ändra ställning. Här förvärras 

påfrestningarna om man också hanterar objekt. Om man plötsligt och okontrollerat måste inta en 

böjd eller vriden arbetsställning kan belastningsbesvär lätt uppstå, t.ex. för att fånga upp en person 

som förlorar balansen.  

6 § Dagens kunskap betonar följande tre aspekter som de mest betydelsefulla för att förebygga 

ryggskador:  

• undvik tunga lyft om det går, använd tekniska hjälpmedel,  

• håll bördan nära kroppen, 

 • undvik att lyfta och vrida samtidigt. 

Olika former av manuell hantering och annan kraftutövning som kan vara skadlig i längden. Lyft och 

förflyttning av personer Normalt behöver inga manuella lyft av personer förekomma om 

• lokalerna är rymliga och välplanerade, 

• det finns tillräckligt med ändamålsenlig utrustning som är lätt tillgänglig,  

• arbetstagarna kan samverka med varandra och med personen som behöver hjälp på ett bra sätt,  

• arbetstagarna använder god arbetsteknik.  

Det går att förflytta personer utan att lyfta dem manuellt. Om tekniska hjälpmedel används är det 

viktigt att arbetstagarna får instruktioner och träning i hur de ska använda hjälpmedlet i just den 

situationen. Särskilt viktigt är att träna tekniker att förflytta personer med olika behov av assistans i 

olika situationer och att hantera oförutsedda händelser. Otillräckligt utrymme kan medföra att den 

som assisterar tvingas till tung hantering i påfrestande arbetsställningar 

 

3.4.9 Arbetsgivaransvar 

Som arbetsgivare har du yttersta ansvaret att se till att lagar och föreskrifter om arbetsmiljö följs. 

Riskbedömningar skall göras av fysiskt, psykosocialt och organisatoriska faktorer. Resultatet skall 

dokumenteras och åtgärder sättas in vid behov. För att minimera risken för belastningsskador skall 

arbetsgivaren ordna så att arbete kan utföras med skonsamma arbetsställningar och arbetsrörelser. 

Vid behov skall arbetsgivaren tillhandahålla hjälpmedel samt informera sina arbetstagare hur de 

används samt erbjuda lyftteknik. Vid sjukdom eller skada är arbetsgivaren skyldig att anlita 

företagshällsovård eller liknande. Om åtgärder inte görs har skyddsombud rätt att stänga 

arbetsplatsen tills åtgärder gjort. Detta för att ingen ska behöva riskera att komma till skada. När 

samma problem inträffar i vårdtagares hem tenderar den enskilldes behov enligt SOL, HSL, LSS ges 

företräde före de anställdas behov och lagliga rätt till bra arbetsmiljö. Fastän rätten till god 

arbetsmiljö är lika stor som rätten till vård (SFS 1993:387). Om dagens bostadsbestånd vore byggda 

med dagens utökade tillgänglighetsmått skulle detta problem aldrig inträffa.   
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3.5 Personförflyttning 

På grund av ålder, medfödd eller senare förvärvad skada eller sjukdom kan förmågan att förflytta sig 

vara nedsatt. Den drabbade blir då beroende av andra vid överflyttning från säng till rullstol, eller 

rullstol till toalett. Beroende på omfattning av nedsattheten så kan förflyttningen ske manuellt eller 

med hjälp av liftar. Vid manuell förflyttning sker förflyttningen med hjälp av t ex lyftbälte och 

glidbrädor. Om vårdtagaren har viss förmåga kan det räcka att stötta och finnas där om benen inte 

bär längre.  Manuella förflyttningar är oftast riskabla eftersom vårdtagarens dagsform varierar, hen 

kan tappa balansen eller spjärna emot om denne blir osäker under förflyttningens gång. Vid helt 

nedsatt förmåga används liftar vid förflyttningen. Denna förflyttning är oftast den säkraste för både 

vårdtagaren och personalen eftersom förflyttningen kan ske oberoende av personalens styrka eller 

vårdtagarens dagsform. Det viktigaste vid personförflyttning är att hjälpmedlen är anpassade efter 

vårdbehovet och att utrymme finns för att kunna använda dem på rätt sätt.  

 

3.5.1 Hjälpmedel vid förflyttning 

Det finns en rad olika hjälpmedel som underlättar för både den rörelsenedsatte och dennes 

eventuella vårdare. Nedan beskrivs några av de vanligaste förflyttningshjälpmedlen som används av 

hemtjänsten idag.   

 

3.5.1.1 Glidlakan 

 Glidlakan finns i olika storlekar och utformningar och är till för att underlätta vid vändning i säng. 

Den glatta ytan minskar friktionen vid ändring i sängläge. Är till stor hjälp då patienten är tung eller 

inte kan hjälpa till vid vändningen. Bildsekvensen 3.18a-3.18d visar hur man använder glidlakan. 

 

   

   

 

 

  

Bild 3.17 a: Hur man använder 

ett glidlakan (Etac, 2015a) 

Bild 3.17 b: Hur man använder ett 

glidlakan (Etac, 2015a) 

Bild 3.17 c: Hur man använder ett glidlakan 

(Etac, 2015a) 

Bild 3.17 d: Hur man använder ett 

glidlakan (Etac, 2015a) 
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3.5.1.2 Vårdbälte & Glidbälte 

Vid förflyttning från säng till rullstol kan vårdbälte och glidbräda användas om patienten kan 

medverka något vid förflyttningen. Glidbrädan läggs så att det bildas en nedförsbacke från säng till 

rullstol. Överförflyttningen blir både säkrare och underlättas då patienten kan glida med i 

förflyttningen, istället för att riskera att fastna mellan säng och rullstol om benen inte bär under hela 

förflyttningen. Vårdbälte kan t ex även användas för att stötta personer med full rörlighet men som 

riskerar att falla på grund av yrsel.  

 

 

 

 

 

3.5.1.3 Förflyttningsplatta & Vridplattor 

Isäller för vårdbälte kan förflyttningen göras med hjälp av förflyttningsplatta. Här är det viktigta att 

vårdtagaren kan medverka vid förflyttningen eftersom lyft på detta sätt skulle innebära stor risk för 

belastningsskada. Vridplattor används då patient kan medverka vid resning men har svårt att flytta 

fötterna.  

 

 

        

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3.18: Överförflyttning med glidbräda. 

(Ndla, 2015) 
Bild 3.19: Glidbräda med vikbar kant 

(Etac, 2015b) 

Bild 3.20: Vårdbälte (Handicare, 

2015) 

Bild 3.22: Användningsområde 

(Etac, 2015c) 

Bild 3.21: Förflyttningsplatta (Etac, 

2015c) 

Bild 3.23: Vridplatta med 

uppresningsstöd.  

(Etac, 2015d) 
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3.5.1.4  Lift 

Vid grav funktionsnedsättning i ben eller bål används liftar.  

 

            

   

 

3.5.2 ADL-hjälpmedel 

Med stigande ålder ökar risken att drabbas av rörelsenedsättningar. 52 % av Sveriges kvinnor och 37 

% av männen i åldern 65-84 år uppger att de har en rörelsenedsättning. Vid 70 års ålder använder   

20 % ADL-hjälpmedel. Användandet ökar sedan markant och vid 85 års ålder använder 75 % ADL-

hjälpmedel. Fem år senare vid 90-års ålder är användandet uppe i 90 % (Brundell, 2014). Nedan 

beskrivs några av de vanligaste ADL-hjälpmedlen som används i Svenska hem idag för att underlätta 

vardagen för funktionsnedsatta och äldre. 

 

3.5.2.1 Förhöjningar & Stödhandtag 

För att underlätta vid toalettbesök finns förhöjningar med stödhandtag (Bild 3.27). Förhöjningen 

underlättar vid på och uppstigning. Behövs bara stödhandtag kan de monteras direkt på toaletten 

som på bild(3.28). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bild 3.24: Uppresningslift (LIKO, 

2015a) 

Bild 3.25: Taklift, (LIKO, 2015b) Bild 3.26: Mobillyft, (Etac, 2015j) 

Bild 3.27: Etac Kaskad fristående 

toalettstol (Etac, 2015e) 

Bild 3.28: Toalett med armstöd , 

Supporter Ställbar (Etac, 2015f) 
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3.5.2.2 Duschpall & Duschstol   

Vid duschning används duschpall av dem som kan förflytta sig själva medan duschstol används vid 

grav nedsättning. Duschstolen kan även användas vid toalettbesök vilket minskar behovet av 

upprepade överförflyttningar med lift. 

 

           

 

                     

3.5.2.3  Rollator & Rullstol 

Som stöd vid gång använder idag 240 000 personer rollator (Lagerwall et al. 2012).  150 000 personer 

är i behov av rullstol. (Brundell, 2014) 

     

 

            

 

 

    

                     

 

3.5.2.4  Ställbara sängar 

  

Bild 3.29: Duschpall. (Etac, 2015g) Bild 3.30: Dusch/Toalettstol (Etac, 2015h) 

Bild 3.31: Rollator (Rehab Service 

Sjælland, 2015) 
Bild 3.32: Etac Cross, rullstol 

(Etac, 2015i) 

Bild 3.33: Ställbar säng, (Närkes Vital AB, 2015) 
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3.6 PLATSÅTGÅNG 

3.6.1 Platsåtgång runt säng och toalett 

För de flesta arbetstagare räcker 0,8 m fritt utrymme för att kunna arbeta på ett ergonomiskt riktigt 

sätt. (Bild 3.34a, 3.34b). Om hjälpmedel används måste plats finnas vid sidan av arbetsutrymmet så 

att de inte hindrar framkomligheten. Står hjälpmedlem för nära finns det risk att man snubblar över 

dem eller går in i dem medan man arbetar. 

 

 

 
  

 

 

3.6.2  Vändradie för rullstol. 

Vid rullstolsanvändning inomhus måste plats finnas för att kunna vända. Minsta vändradiekrav vid 

nybyggnation är idag 1.3 m (bild 3.35 a). Måttet gäller självständigt framförande och vändning av 

normalstor rullstol utan fotplattor. Normalstor rullstol har längden 1.2 m och bredden 0.7 m. Vid 

behov av bredare rullstol krävs större utrymme. Observera att vid vändning sker en liten backning 

som inte är inräknad i 1.3 meter. För säker vändning behövs därför minst 1.5 meter (bild 3.35 b). Har 

den rullstolsburne behov av medhjälpare behöver utrymmet ökas ut till 1.75 meter (bild 3.35 c).  

                         

Bild 3.34 a: Område som behövs för hjälpmedel i 

sovrum. (Arbetsmiljöverket 2015b) 
Bild 3.34 b: Område som behövs för hjälpmedel i 

toalett. (Arbetsmiljöverket 2015b) 
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3.6.3  Platsbehov i sovrum 

Mått i sovrum enligt Svensk standard med utökad tillgänglighet för rullstolsburen som klarar sig själv 

eller är i behov av medhjälpare (bild 3.37). Vid sidan av sängen behövs ett fritt arbetsutrymme på 0.8 

meter för att säkerställa en bra arbetsmiljö för medhjälparen (bild, 3.38 a).  1.3 meter behövs mellan 

säng och möbel för att personal skall kunna passera fritt förbi uppställd rullstol (bild 3.38 b).  

 

           

  

 

 

Vid behov av mobil lift behöver utrymmet utökas från 1.3 till 2.0 meter. Utrymme skall finnas för lift, 

rullstol och personal samt avställningsyta för hjälpmedlen (bild 1.40 a-e). 

            

 

 

 

              

 

 

Bild 3.37: Utrymme som behövs för 

rullstol med passermöjlighet 

(Arbetsmiljöverket, 2012). 

Bild 3.38 a : Bild visar platsbehov vid 

vändning i säng. (Arbetsmiljöverket, 

2009) 

Bild 3.38 b: Bild visaratt utrymme 

behövs för passage förbi rullstol. 

(Arbetsmiljöverket, 2009) 

Bild 3.39: Bild visar det utrymme som 

behövs för rullstol och lift i sovrum 

(Arbetsmiljöverket, 2012). 

Bild 3.40 b: Bild visar utrymmesbehov 

för två medhjälpare. 

(Arbetsmiljöverket, 2009) 

Bild 3.40 a: Bild visar hur mycket 

utrymme det behövs för lift. 

(Arbetsmiljöverket, 2009) 

Bild 3.40 d: Bild visar utrymmesbehov 

vid sidan av lift,(Arbetsmiljöverket, 

2009)  

Bild 3.40 c: Bild visar utrymmesbehov 

överförflyttning,(Arbetsmiljöverket, 

2009) 

 

Bild 3.40 e: Bild visar utrymmesbehov 

vid manövrering av lift, 

(Arbetsmiljöverket, 2009) 
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3.6.4 Platsbehov i dörröppningar 

För passage genom dörröppning behövs ett utrymme på minst 0.9 m (Bild 3.41).  Godkänd dörr har 

då ett karmyttermått på 1.0 meter. Detta för att minimera risken för klämskador vid genomkörning 

med rullstol eller rollator.  

 

 

 

 

 

 

 

3.6.5  Platsbehov i badrum 

Mått i badrum ett enligt Svensk standard med utökad tillgänglighet (bild 3.42 a). Badrum nummer ett 

är anpassat för person i rullstol som klarar sig själv. Måtten för att få in en rullstol bredvid toaletten 

(bild 3.40 b) är 1.0 meter vilket gör att badrumsalternativ två (bild 3.42 c) bör väljas före alternativ 

ett. Genom att utöka bredden med 0.1 meter på vardera sida om toaletten ökar valmöjligheterna att 

ställa rullstolen på ett sätt som underlättar överförflyttningen. Plats finns även för eventuell 

medhjälpare. 

 

             Badrum1                                                                                           Badrum 2               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3.41: Bild visar standardbredd på 

dörr,(Arbetsmiljöverket, 2009) 

Bild 3.42 a: Bearbetad bild från 

(Arbetsmiljöverket, 2012). 

Bild 3.42 b: Bearbetad bild från 

(Arbetsmiljöverket, 2012) 

Bild 3.42 c: Bearbetad bild från 

(Arbetsmiljöverket, 2012) 
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Bilderna nedan visar hur en överförflyttning från rullstol till toalett sker i ett badrum (bild 3.43 a-c). 

Måtten som anges är minimimått och kan behöva ökas på grund av bredare rullstol eller större 

kroppsbyggnader.  

 

                                            

 

 

 

 

Golvytan på 1.4 meter framför toaletten behövs för att medhjälpare ska ha plats att vända 

hjälpmedlen i badrummet,(bild 3.34 d – 3.34 f). Plats måste även finnas vid sidan av liften för att 

säkerhetsband och kläder skall kunna avlägsnas på ett smidigt sätt (bild 3.43 g ). 

 

     

 

Nedan visas hur förflyttning sker från rullstol till toalett. Då förflyttning sker enligt bild 3.44 a är det 

viktigt att det finns tillräckligt med utrymme för att ställa rullstolen i rätt position och sedan kunna 

vända rullstolen och ta sig ut igen. Bild 3.44 b visar hur en överförflyttning sker vid t.ex. en 

halvsidesförlamning För att kunna göra överförflyttningen måste den ske med den starka sidan först. 

Därför är det viktigt att plats för inkörning av rullstol finns på båda sidor av toalettstolen (Svensson, 

2008). 

 

 

Bild 3.43 a: Bild visar utrymmesbehov i 

badrum vid överförflyttning med två 

medhjälpare (Arbetsmiljöverket, 2009) 
Bild 3.43 b: Bild visar överförflyttning, 

(Arbetsmiljöverket, 2009) 

Bild 3.43 c: Utrymme för rullstol 

framför toalett,(Arbetsmiljöverket, 

2009) 

Bild 3.43 d: Bild visar hur 

manövrering av stålift i badrum, 

(Arbetsmiljöverket, 2009) 

Bild 3.43 e: Bild visar vändning 

av mobil duschstol i badrum, 

(Arbetsmiljöverket, 2009) 

Bild 3.43 f: Bild visar vändning 

av rullstol i badrum, 

(Arbetsmiljöverket, 2009) 

Bild 3.43 g: Bild visar lösgöring av 

säkerhetsband påstålift, 

(Arbetsmiljöverket, 2009) 

Bild 3.44 a: Bilden visar hur en överflyttning med rullstol 

framför toalett går till väga. (Svensson, 2008) 

Bild 3.44 b: Bilden visar hur en överflyttning med rullstol från sidan av en 

toalett går till väga. (Svensson, 2008) 
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4 RESULTAT 
 

4.1  Plananalys 
Endast badrum och det största sovrumet i varje lägenhet undersöks i denna studie. Placeringen av 

sängarna görs efter bästa möjliga tillgänglighet. Normalt väljer de boende att möblera annorlunda 

samt ställa in fler möbler. I sovrum med dubbelsäng förväntas partnern till den med vårdbehov ha 

normal rörlighetsförmåga och inte vara i behov av hjälp eller extra utrymme runt sin säng. Normalt 

urstigningsmått är då 0.7 meter. Om båda personerna är i behov av hjälp och stöttning skall utrymme 

finnas för personalen även runt partnern sängen. Vändradiecirklarna för rullstol anger 1.3, 1.5, och 

1,75 m. 1.3 m gäller för normalstor rullstol där fötterna kan stickas in under sängen vid vändning.   

1.5 m med fotplattor och tippskydd. 1.75 m då vändning görs av medhjälpare. För huvudmått på 

varje planlösning se bilaga C. 

 

4.1.1  Ordinärt boende (2012) KIL  

Sabo kombohus i fem våningar. Byggt som lågenergihus med enskild vatten- och elanvändnings- 

mätning (Sundelin, 2012a). Samtliga lägenheter uppfyller ställda krav på tillgänglighet och anpassning 

för funktionshindrade (NCC, 2012).  Faciliteter: Gemensam tvättstuga, inglasade balkonger, 

automatiska brandsprinklers i alla lägenheter (Kils kommun, 2011). Ligger centralt med närhet till 

affärer, vårdcentral, servicehus, buss och tågcentral. Huvudsaklig kundkrets är 65år och äldre. 

Byggkostnad 35 miljoner kronor. 

 

 

                               Planlösning 
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Bild 4.1: Jennifer Sundelins foto på Hammaren 

och städet. ( Sundelin, 2012b) 

Bild 4.2 : NCC:s folkboende i Lycksele. 

(NCC, 2015d)  

 

 1 1 

Bild 4.3 : Bilden visar hur planlösningen ser ut för städet. För en mer 

detaljerad planlösning med mått se bilaga C sidan C1. 
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Sovrum Planlösning 1 (2-3 rok)  
Bedömning enligt SIS standard: 

Då rummet möbleras med singelsäng (bild 4.4) finns plats för medhjälpare att arbeta fritt på sängens 

båda sidor. Finns även möjlighet att använda tak- eller mobillift. Vid sidan av sängen finns möjlighet 

för medhjälpare att vända rullstolen.  

 

 

 

 

 

 

 

Samma rum möblerad med dubbelsäng. Normal urstigningsbredd på 0.7 m för partnern.   1.3 meter 

mellan säng och garderob möjliggör passage på 0.6 meter förbi rullstol. Endast minsta vändradien på 

1.3 meter är möjlig vilket gör att vändning i rummet kanske inte kan ske. Utanför dörren är dessutom 

en köksbänk placerad delvist framför dörren vilket försvårar in och utfart (bild 4.5).Vid behov av 2 

medhjälpare och isärdragning av sängar saknas 0.3 m vid ena långsidan för att säkerställa godtagbar 

arbetsyta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brister: Fungerar som enkelrum men saknar utrymme för lift och fria arbetsytor i dubbelrum. 

Bardiskens placering gör det även svårt att komma in och ut ur rummet. 

Bild 4.4 : Sovrum med måttangivelser för fri 

arbetsyta, vändradie och lift.  

Bild 4.5 : Sovrum med måttangivelser och 

köksbänksplacering delvist framför dörr. 

Bild 4.6 : Avsaknad av fri arbetsyta vid sida av 

säng. 
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Sovrum Planlösning 2 (2rok)  
Bedömning enligt SIS standard: 

Då rummet möbleras med singelsäng (bild 4.7) finns plats för medhjälpare att arbeta fritt på sängens 

båda sidor. Utrymme 0.7m finns för passage vid fotändan av sängen. Måttet 2.0 m möjliggör 

användande av tak- eller mobillift. Vid sidan av sängen finns möjlighet för medhjälpare att vända 

rullstolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samma rum möblerad med dubbelsäng (bild 4.8). Normal urstigningsbredd på 0.7 m för partnern på 

valbar sida. Arbetsyta på 0.8 m på yttersidan av varje säng. Placeringen av dörren och garderoberna 

gör det svårt att få till bra utrymme för överförflyttning och framförande av rullstol. Sängarna går 

inte heller att dra isär utan att blockera garderob- och sovrumsdörr. Plats för tak-eller mobillift finns 

inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brister: Fungerar som enkelrum men saknar utrymme för lift och fria arbetsytor i dubbelrum. 

Dörren och garderobernas placering i rummet gör det svårt att få till bra tillgänglighet i rummet. 

 

 

Bild 4.7 : Måttangivelser i sovrum. 

Bild 4.8 : Måttangivelser i sovrum. 
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Sovrum Planlösning 3 (3 rok)  
Bedömning enligt SIS standard: 

Då rummet möbleras med singelsäng (bild 4.9) finns plats för medhjälpare att arbeta fritt vid sängens 

båda sidor. Måttet 2.0 m möjliggör användande av tak- eller mobillift. Vid sidan av sängen finns 

möjlighet för medhjälpare att vända rullstol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samma rum möblerad med dubbelsäng (bild 4.10). Normal urstigningsbredd på 0.7 m för partnern. 

Måttet mellan säng och garderob bör vara 1.3 m och är därmed 0.1 m för litet. Vid fotändan finns 

möjlighet att självständigt vända rullstolen innan passage genom dörren.  

Vid behov av 2 medhjälpare(bild 4.11) saknas 0.4 m vid ena långsidan för att säkerställa godtagbar 

arbetsyta. Plats för tak-eller mobillift saknas. 

 

 

 

 

 

 

Brister: Fungerar som enkelrum men saknar utrymme för lift och fri arbetsyta med dubbelrum.  

 

Bild 4.9 : Måttangivelser i sovrum. 

Bild 4.10 : Måttangivelser i sovrum. Bild 4.11 : Måttangivelser i sovrum. 
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Sovrum Planlösning 4 (2 rok)  
Bedömning enligt SIS standard: 

Då rummet möbleras med singelsäng (bild 4.12) finns plats för medhjälpare att arbeta fritt på 

sängens båda sidor. Måttet på ena sidan sängen överstiger 2.0 m och möjliggör användande av tak- 

eller mobillift. Vid sidan av sängen finns möjlighet för medhjälpare att vända rullstol. 

 

 

 

 

 

 

 

Samma rum möblerad med dubbelsäng (bild 4.13). Trots utökat urstigningsmått (0.8 m) finns plats 

för tak-/mobillift och god vändradie med rullstol. Det utökade urstigningsmåtter på 0.8 m ger fri 

arbetsyta även på partnerns sida av sängen om behov finns.  

Vid normalt urstigningsmått (bild 4.14) finns fri arbetsyta runt säng samt placering av rullstol med fri 

passermöjlighet även då sängarna dragits isär. Problem kan däremot uppstå då rullstol skall ut eller in 

i rummet. Avståndet 0.9 meter mellan vägg och sänggavel är inte tillräckligt för att få till en bra 

vändradie. 

 

 

 

Brister: Fungerar som enkel och dubbelrum men dörrens placering gör det svårt att komma in och 

ur rummet. 

 

  

Bild 4.12 : Måttangivelser i sovrum. 

Bild 4.14 : Måttangivelser i sovrum. Bild 4.13 : Måttangivelser i sovrum. 
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Badrum Planlösning 1-4. 
Bedömning enligt SIS standard:  

Badrummen är byggda enligt godkända tillgänglighetsregler och anpassad för rullsolsburen att på 

egen hand sköta sin hygien. (bild 4.15–4.17). 

 

        
 

 

På bilderna nedan (bild 4.18-4.19)  är vändmåtten 1.3 moch 1.5 m utsatta. Eftersom möjlig vändradi 

endast är 1.3 m, kommer det bli mycket svårt att vända med rullstol i badrummet. Godtagbar plats 

för medhjälpare fattas liksom utrymme för bortställande av hjälpmedel under toabesök och dusch. 

Ventilationsrörets placering på vänster sida om toaletten gör att utrymme saknas för medhjälpare att 

stå på denna sida. Det resulterar i att hjälp endast kan ges från höger sida. Detta gäller även 

handfatet. Utrymme finns inte häller för att ställa upp rullstol på vänster sida om toaletten. 

Om den boende önskar installera tvättmaskin i badrummet kommer den hindra all möjlighet till 

vändning i rummet (bild 4.20). Tvättmaskinen skulle även försvåra införandet av rullstol i badrummet 

(bild 4.21). 

 

 

Brister: Badrummets är för litet för att rymma medhjälpare. Stor risk för belastningsskada 

föreligger i detta badrum.  

 

 

Bild 4.15 : Rummens huvudmått. Bild 4.16 : Avstånd mellan toalett 

och vägg.  

Bild 4.17 : Platsåtgång för rullstol.  

Bild 4.18 : Vändradie. Bild 4.19 : Vändradie. Bild 4.20 : Hinder för 

vändradie. 

Bild 4.21 : Platsåtgång för 

rullstol och tvättmaskin. 



 

 

52 
 

Personalens bedömning: Enligt personal som arbetar i dessa bostäder upplever majoriteten att 

utrymmet är alldeles för litet. Problemen börjar redan vid införandet av rollator/rullstol. Golvytan är 

så liten att hjälpmedel och patient upptar större delen av golvytan vilket gör det svårt för 

medhjälparen att ta sig in i badrummet. Det trånga utrymmet gör att merparten inte kommer åt att 

hjälpa patienten på ett ergonomiskt riktigt sätt varken vid toalettbesök, duschning eller vid 

handfatet. Risken för belastningsskador i dessa badrum är mycket stora. De öppna ytorna upplevs 

inte som öppna då rummen är små och möbleringen kväver bostaden. Bardisken ses som en 

bromskloss i bostaden. Golvarea i toalett, hall och kök är för liten. Se även bilaga A, tabell A.16-A.19. 

 

Sammanställning: Samtliga lägenheter har ett sovrum som kan anpassas för en person som sitter i 

rullstol, går med rollator eller förflyttas med lift. Arbetsutrymme på 0.8 meter går att ordna runt 

sängen. Om lägenheterna istället bebos av två personer som delar sovrum uppfyller endast en 

lägenhetstyp alla kriterier. DVS Arbetsutrymme på 0.8 meter runt minst en säng, uppställning och 

passage förbi rullstol samt plats att använda lift vid förflyttnin från och till sängen. Aktuell lägenhet är 

en tvåa medan ingen av treorna klararde måttkraven. Observera att rummen inte rymmer annat än 

sängar. Även om måtten är godkända i vissa sovrum ska man tänka på att de är mått som grundar sig 

på normlfall. Om rullstolen är bredare eller bakåtlutad, personalen eller den vårdkrävande har stor 

kroppbyggnad eller möbler står ivägen kan större yta behövas för att uppnå samma funktionallitet. 

Toaletten har godkända mått för en person som på egen hand klarar framförande och 

överförflyttning i badrummet. Plats för medhjälpare finns inte och är därför ej lämpliga att arbeta i.  

Bostaden är byggd med öppen planlösning men de små ytorna och de trånga passagerna motverkar 

känslan av rymd. Valet att placera köksdelen i mitten av bostaden försvårar framkomligheten i resten 

av bostaden. Även med mycket sparsam möblering tenderara bostaden att kännas kvävd.  
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4.1.2  Seniorboende 65+ (Karlstad) 

 

4.1.2.1 Rudsgårdsvägen 4A, (1991) 

Seniorboende beläget strax nedanför Ruds centrum. Huset är ett sexvåningar högt punkthus byggt 

1991. Huset är i original och har inte renoverats eller byggts om sedan dess (KBAB, 2013).  Huset 

rymmer 25 lägenheter på 2 eller 3 r. o. k. Gemensam tvättstuga och hiss finns i huset. Bredvid 

bostadshuset ligger servicehuset Gunnern (KBAB, 2015b). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Planlösning 

 

  

1 

3 

2 4 

3 

Bild 4.22 : Bild på Rudsgårdsvägen 4A. (KBAB, 

2015e) 

Bild 4.23: För en mer detaljerad planlösning med mått se bilaga C sidan C2 
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Sovrum Planlösning 1 (1 rok) 
 Bedömning enligt SIS standard: 

Då rummet möbleras med singelsäng (bild 4.24) finns plats för medhjälpare att arbeta fritt på 

sängens båda sidor. Finns även möjlighet att använda tak- eller mobillift. Vid sidan av sängen finns 

möjlighet för medhjälpare att vända rullstol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samma rum möblerad med dubbelsäng (bild 4.25). Normal urstigningsbredd på 0.7 m för partnern. 

Måttet mellan säng och möbel bör vara 1.3 m och är därmed 0.1 m för litet om normalstor soffgrupp 

placeras i vardagsrumsdelen. Vid fotändan på sängen finns det plats att vända med rullstol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brister: Fungerar som enkelrum men saknar utrymme för lift och fria arbetsytor i dubbelrum.    

Bild 4.24 : Sovrum med måttangivelser för fri 

arbetsyta, vändradie och lift.  

Bild 4.25 : Måttangivelser i sovrum. 
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Sovrum Planlösning 2-4 (2-3 rok)  
 Bedömning enligt SIS standard: 

Då rummet möbleras med singelsäng (bild 4.26) finns plats för medhjälpare att arbeta fritt på 

sängens båda sidor. Finns däremot inte plats att använda tak- eller mobillift. I fotändan och efter 

långsidan av sängen finns plats för uppställning och vändning av rullstol. 

Samma rum möblerad med dubbelsäng (bild 4.27). Normal urstigningsbredd på 0.7 m för partnern. 

Måttet mellan säng och garderob bör vara 1.3 m och är därmed 0.3 m för litet. Plats för tak-eller 

mobillift finns inte. Plats saknas även för att kunna dra isär sängarna och skapa fri arbetsyta på 0.8 m 

mellan dem. 

                  
  

 

 

 

 

 

 

Brister: Saknar plats för lift i sovrum med enkelsäng. I dubbelrum saknas även fria arbetsytor.            

 

Badrum Planlösning 1. 
Bedömning enligt SIS standard: 

Badrummet mått på 2.2x 2.1 m tillåter inkörning och vändning i badrummet. Handfatets placering 

gör att hjälp enbart kan ges från ena sidan och att det kan var svårt att få in rullstolen rakt under 

handfatet. Fritt arbetsutrymme på 0.8 m finns runt toaletten men utrymmet är för litet för att kunna 

backa in rullstolen på höger sida. Bra utrymme finns däremot i duschdelen (bild 4.28). 

 

 

 

 

 

 

Brister: I badrumet finns plats för vändning av hjälpmedel men handfat och toaletten är placerade 

för nära väggen  

Bild 4.26 : Måttangivelser i 

sovrum. 
Bild 4.27 : Måttangivelser i sovrum. 

Bild 4.28 : Vändradie i badrum och hall. 
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Badrum Planlösning 2-4. 
Bedömning enligt SIS standard: 

Även här finns fri arbetsyta på 0.8 m runt toalettens båda sidor. Men rullstol kan inte backas in på 

båda sidor om toalettstolen. Bra bredd i duschhörnan. Handfatets sitter även här nära väggen och 

tillåter bara hjälp från ena sidan. Hallen är något trång vilket försvårar då man skall in och ur 

badrummet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brister: I badrumet finns plats för vändning av hjälpmedel men handfat och toaletten är placerade 

för nära väggen för åtkomst från båda sidor. 

 

Personalens Bedömning 

Personalens bedömning av badrummet är att det upplevs som lagom stort, men att toaletten är 

placerad för nära väggen och utrymmet vid handfatet är för snävt. Hallen upplevs som för trång 

vilket medför att det är svårt att ta sig in och ut ur badrummet. Se även bilaga A, tabell A.8-A.11. 

 

Sammanställning: Samtliga sovrum med enkelsäng har plats för fri arbetsyta på 0.8 meter och 

uppställning av rullstol vid sidan av sängen. Endast planlösning 1 har plats för tak eller mobillift. Om 

bostaden  istället bebos av två personer som delar sovrum, finns inte plats för varken uppställning av 

rullstol, isärdragning av  sängar eller användande av tak /mobillift i någon av lägenheterna.  

Toaletterna upplevs oftast som lagom stora fastän problem uppstår då toaletter och handfat sitter 

för nära väggen. Det blir svårt att komma åt att ge hjälp från mer än en sida. Det är även svårt att ta 

sig in och ut ur badrummen med rullstol eftersom hallen är trång.  

 

  

Bild 4.29 Måttangivelser i badrum och hall. 
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4.1.2.2 Vänortsgatan 13, (1983) 

Seniorboende beläget strax intill Ruds centrum. Huset är ett femvåningar högt punkthus med hiss 

byggt 1983. Huset är i original och har inte renoverats eller byggts om sedan dess. Huset rymmer 23 

rullstolsanpassade lägenheter på 2 eller3 r. o. k. I anslutning till huset ligger Ruds servicehus. (KBAB, 

2015c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlösning 

 

Bild 4.31: För en mer detaljerad planlösning med mått se bilaga C sidan C3. 

 

1 1 

4 3 2 

Bild 4.30 : Bild på Vänortsgatan 13 (KBAB, 2015f) 
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Sovrum Planlösning 1,3 & 4  (2-3 rok) 
 Bedömning enligt SIS standard: 

Då rummet möbleras med singelsäng (bild 4.32) finns plats för medhjälpare att arbeta fritt på 

sängens båda sidor. Måttet 2.0 m möjliggör användande av tak- eller mobillift. Vid båda sidor av 

sängen finns möjlighet för medhjälpare att vända rullstol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samma rum möblerad med dubbelsäng (bild 4.33).  Utrymme finns för att dra isär sängarna, samt för 

användning av tak/mobillift. Även då sängarna dragits isär finns utrymme för rullstols-uppställning 

och passermöjlighet längs långsidan av sängen (bild 4.34). 

 

                    

 

 

Brister: Inga. Bra med utrymme i både enkel och dubbelrum.   

Bild 4.32 : Sovrum med måttangivelser för fri arbetsyta, vändradie 

och lift. 

 

Bild 4.33: Måttangivelser i sovrum. 

 

Bild 4.34 : Måttangivelser i sovrum. 
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Sovrum Planlösning 2 (2 rok) 
 Bedömning enligt SIS standard: 

Då rummet möbleras med singelsäng (bild 4.35) finns plats för medhjälpare att arbeta fritt på 

sängens båda sidor. Det generösa måttet på 2.2 m möjliggör användande av tak- eller mobillift. Vid 

sidan av sängen finns möjlighet för medhjälpare att vända rullstol. 

 

 

 

 

 

 

 

Samma rum möblerad med dubbelsäng (bild 4.36).  Utrymme finns för uppställning av rullstol vid 

sidan av sängen. Plats finns däremot inte för att dra isär sängarna eller för användande av 

tak/mobillift (bild 4.37). 

 

                         

 

Brister: Fungerar som enkelrum men saknar plats för lift och fria arbetsytor i dubbelrum.  

Bild 4.35 : Måttangivelser i sovrum. 

 

Bild 4.36 : Måttangivelser i sovrum. 

 

Bild 4.37 : Måttangivelser i sovrum. 

 



 

 

60 
 

Badrum Planlösning 1,2,3. 
Bedömning enligt SIS standard: 

Bra utrymme finns vid duschen och mellan toalett och handfat. Plats finns däremot inte på båda 

sidor av toalett och handfat då de placerats för nära väggen (Bild 4.38). 

Dörrens placering i badrummet gör det möjligt för medhjälpare att vända rullstol i badrummet så 

länge det inte finns en tvättmaskin bredvid handfatat. Hallens generösa mått gör det även lätt att ta 

sig in och ut ur badrummet (Bild 4.39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brister: Plats för vändning av hjälpmedel i badrum men toalett och handfat är placerade för nära 

vägg och hindrar åtkomst från båda sidor. 

 

 

Personalens Bedömning 

Personalens bedömning av badrummen är att utrymmet i de flesta fallen är litet. För hjälp vid 

handfatet, toalett och så tycker de flesta att utrymmet är litet men accepterbart. Hälften anser att 

utrymmet för tvättmaskin är för litet medan resterande tycker att det är litet men accepterbart. Se 

även bilaga A, tabell A.12,A.14 & A.15 

 

 

 

 

  

Bild 4.38 : Måttangivelser i badrum. 

 

Bild 4.39: Vändradie i badrum och hall. 
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Badrum Planlösning 4. 
Bedömning enligt SIS standard: 

Ytter och innermått är de samma som för badrummet i planlösning 1-3 (bild 4.40). Det enda som 

skiljer badrummen åt är badrumsdörrens placering på kortsidan (bild 4.41). Eftersom dörröppning 

sitter på kortsidan kan den inte utnyttjas vid vändning. Vändradie för rullstol med medhjälpare finns 

därför inte i detta badrum. Likt de andra badrummen så är toalett och handfat placerade för nära 

väggen vilket försvårar framkomligheten till handfatet. Om tvättmaskin installeras försvinner 

möjligheten att vända i badrummet (bild 4.41). 

 

                

 

Brister: Toalett och handfat är placerade för nära vägg och hindrar åtkomst från båda sidor. 

 

Personalens Bedömning 

Personalens bedömning av badrummen är att utrymmet i de flesta fallen är för litet. För hjälp vid 

handfatet och toalett så tycker de flesta att utrymmet är litet men accepterbart. De flesta tycker inte 

att det finns utrymme för tvättmaskin. Se även bilaga A, tabell A.13. 

 

Sammanställning: Samtliga lägenheter har ett sovrum som kan anpassas för en person som sitter i 

rullstol, går med rollator eller förflyttas med lift. Arbetsutrymme på 0.8 meter går att ordna runt 

sängen. Om lägenheterna istället bebos av två personer som delar sovrum uppfyller endast tre av 

fyra lägenhetstyp alla kriterier(planlösning  1,3,4). DVS Arbetsutrymme på 0.8 meter runt minst en 

säng, uppställning och passage förbi rullstol samt plats att använda lift vid förflyttnin från och till 

sängen. Planlösning två har endast plats för uppställning av rullstol vid sidan av sängen. Utrymme 

saknas för isärdragning och användande av lift.  

Toaletten i planlösning 1, 2, 3 klarar måtten för vändradie med medhjälp förutsatt att det inte finns 

en tvättmaskin ivägen. Detta tack vare dörrens placering som när den är öppen kan utnyttjas för att 

få mer utrymme. Toaletten sitter väldigt nära väggen, trotts detta accepterar personalen måtten. 

Toaletten i planlösning 4 får inte plats med vändradie för medhjälp. Personalen tycket att utrymmet i 

badrummet är litet men accepterbart 

Bild 4.40: Måttangivelser i badrum. 

 

Bild 4.41: Badrummets huvudmått. 
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4.1.2.3 Hantverkargatan 3 & 7, (1982)  

Husen är uppförda i 3–6 våningar med hiss och balkong eller uteplats till samtliga lägenheter. Det 

finns totalt 30 lägenheter fördelat på 2 eller 3 r.o.k. Större delen av husen är byggda 1982. Mellan 

1989-90 byggdes fler våningar till över de befintliga. De lägenheterna har annan planlösning än den 

som ges i exemplen nedan och tas inte med i studien. Fristående gemensamma tvättstugor finns ute 

på gården. (KBAB, 2015d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlösning 

 

 

Bild 4.43 För en mer detaljerad planlösning med mått se bilaga C sidan C4. 

  

1 

2 2 

3 

Bild 4.42 : Bild på Hantverkargata 3 och 7 (KBAB, 2015g) 
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Sovrum Planlösning 1 (2  rok)  
Bedömning enligt SIS standard: 

Då rummet möbleras med singelsäng (bild 4.44) finns plats för medhjälpare att arbeta fritt på 

sängens båda sidor. Finns även möjlighet att använda tak- eller mobillift samt vända rullstol med 

hjälp av medhjälpare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samma rum möblerad med dubbelsäng (bild 4.45). Normal urstigningsbredd på 0.7 m ger 2.4 m plats 

för tak-/mobillift. Utrymmet ovanför garderoberna tillåter avställning och laddning av mobillift utan 

att den är i vägen för övriga aktiviteter. Plats finns även för medhjälpare att vända rullstol i 

sovrummet. Om sängarna tas isär(bild 4.46) finns utrymme för godkänd arbetsyta runt sängen samt 

plats för uppställning av rullstol. Vändradien för rullstol går att göra på egen hand även då sängarna 

dragits isär (Bild 4.46). 

 

        

 

 

Brister: Inga. Fungerar bra som både enkel och dubbelrum. Stort plus för det utökade måttet vid 

fotändan (1.1 m) som förenklar framkomligheten med b.la rullstol.  

Bild 4.44 Sovrum med måttangivelser för fri arbetsyta, 

vändradie och lift. 

Bild 4.45 Sovrum med måttangivelser. Bild 4.46 Sovrum med måttangivelser. 
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Sovrum Planlösning 2 (2  rok)  
Bedömning enligt SIS standard: 

Då rummet möbleras med singelsäng finns plats för medhjälpare att arbeta fritt på sängens båda 

sidor (bild 4.47). Lift går att använda men utrymmet är 7.5 centimeter för litet för att hålla SIS 

standard på 2.0 meter. Vändradie för medhjälpare finns vid sidan av sängen. 

    

 

 

 

 

                

 

 

 

 

Samma rum möblerad med dubbelsäng (bild 4.48). Normal urstigningsbredd på 0.7 m för partnern. 

Måttet mellan säng och vägg bör vara 1.3 m och är därmed 0,175 m för litet, för att passage förbi 

rullstolen skall kunna ske. Plats för tak-eller mobillift finns inte. Det går inte heller att dra isär 

sängarna och skapa fri arbetsyta mellan sängarna. Vändradie på egen hand finns nere vid dörren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brister: Klarar nätt och jämt måttkraven för lift i enkelrum. I dubbelrum saknas plats för både lift 

och fria arbetsutrymmen. 

 

 

 

Bild 4.47 Sovrum med måttangivelser för 

fri arbetsyta, vändradie och lift. 

Bild 4.48 Sovrum med måttangivelser. 
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Bild 4.49 Sovrum med måttangivelser 

för fri arbetsyta, vändradie och lift. 

Sovrum Planlösning 3 (3  rok)  
Bedömning enligt SIS standard: 

Då rummet möbleras med singelsäng finns plats för medhjälpare att arbeta fritt på sängens båda 

sidor. Plats finns för uppställning av rullstol med passermått och självständig vändning av rullstol. 

Utökad vändradie finns nere vid dörren. Utrymme finns däremot inte för tak eller mobillift (Bild 

4.49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samma rum möblerad med dubbelsäng (bild 4.50). Normal urstigningsbredd på 0.7 m för partnern. 

Måttet mellan säng och vägg bör vara 1.3 m och är därmed 0.4 m för litet för att passage förbi rullstol 

skall vara möjlig (bild 4.51). Självständig vändning sker framför dörren. Plats för tak-eller mobillift 

finns inte. Det finns inte heller plats att dra isär sängarna.  

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Brister: Klarar inte måttkraven för lift i enkelrum. I dubbelrum saknas plats för både lift och fria 

arbetsutrymmen. Utrymme saknas även vid sidan av sängen för uppställning och passage förbi 

rullstol. 

Bild 4.50 Sovrum med måttangivelser. Bild 4.51 Platsåtgång för rullstol. 
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Bild 4.54: Badrum med måttangivelser. Bild 4.55: Badrum med måttangivelser och 

vändradie för rullstol. 

Badrum Planlösning 1, 3. 
Bedömning enligt SIS standard: 

Ytter- och innermått samt inventarier är samma för alla badrum. Vändradie på 1.3 meter kan 

eventuellt fås precis framför handfatet (bild 4.52). För övrigt saknas tillräckligt utrymme för 

vändning. Måttet i duschen håller SIS standard på 1.1 meter. Handfatet har placerats för nära 

toalettstolen och är i vägen för medhjälpare att kunna ge hjälp från båda sidor under toalettbesök. 

Omvänt blir det då hjälp skall ges vid handfatet eftersom toaletten då kommer att vara i vägen. Om 

tvättmaskin finns i badrummet finns ingen plats för medhjälpare att komma fram till handfatet på 

någon av sidorna. Avståndet framför toaletten och väggen är endast 0.97 meter vilket är för litet för 

att rullstol skall kunna vända och ställas upp framför toalettstolen (bild 4.53). Brukligt 

tillgänglighetsmått är 1.4 meter för att möjliggöra överförflyttning och vändning av hjälpmedel på ett 

smidigt sätt. 

 

  

Personalens bedömning: 

Personalens bedömning av badrummet är utrymmena vid dusch, handfat och toalett är för litet. Se 

bilaga A tabell A.5, A.7. 

 

Badrum Planlösning 2. 
Bedömning enligt SIS standard: 

Samma bedömning som ovan fast då dörrens placering är efter långsidan är framkomligheten större i 

detta badrum (bild 4.54). Större vändradie finns i den breda hallen (bild 4.55).  

 

 

 

 

 

 

Bild 4.52 Mått i badrum 

Bild 4.53: Badrum med måttangivelser. Bild 4.52: Platsåtgång och vändradie för rullstol. 
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Brister: Samtliga badrum är för trånga att arbeta i. Toalett och handfat är placerade för tätt ihop 

och försvårar hjälp från båda sidor. 

 

Personalens bedömning: 

Personalens bedömning av badrummet är att det är litet men majoriteten tycker ändå att det är 

accepterbart. Detta beror på att dörren placerats på långsidan istället för på kortsidan som i 

planlösning 1, 3. Eftersom dörren är placerad framför handfat och toalett kan vissa hjälpmedel köras 

på plats utan att först behöva vändas. Utrymmet är för litet för tvättmaskin. Se bilaga A, Tabell A.6. 

 

Sammanställning: Singelsovrummen med planlösning 1 och 2 har plats för rullstolsuppställning, fria 

arbetsytor på 0.8 m, samt tak eller mobillift. Planlösning 3 rymmer allt utom tak/mobillift. Om 

lägenheterna istället bebos av två personer som delar sovrum uppfyller endast en lägenhetstyp, 

planlösning 1, alla kriterierna. DVS Arbetsutrymme på 0.8 meter runt minst en säng, uppställning och 

passage förbi rullstol samt plats att använda lift vid förflyttnin från och till sängen. I planlösning 2 och 

3 finns varken plats för rullstolsuppställning, isärdragning av sängar eller användande av 

tak/mobillift. 

Toaletten i planlösning 2 är den enda som personalen tycker är accepterbar trots att den inte håller 

SIS standard. Mycket på grund av att dörröppningen kan användas vid manövrering av rullstol eller 

andra hjälpmedel i badrummet.  
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4.1.3  Trygghetsboende 70+ (2013) Hammarö  

Arkitektritat hus i sexvåningar. Samtliga lägenheterna uppfyller ställda krav på tillgänglighet och 

anpassning för funktionshindrade. Faciliteter: Hiss, inglasade balkonger i söderläge med sjöutsikt, 

gratis parkeringsplatser, gemensam övernattningslägenhet och gemensamhetsutrymmen. 

Boendevärdar som skall öka tryggheten och främja samvaron för de boende. Belägen i närhet av 

Skoghalls centrum med affärer, vårdcentral och kollektivtrafik. Kundkrets är 70 +år och äldre. 

Byggkostnad 46 miljoner kronor (Byggfolio, 2015a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlösning 

 

Bild 4.58: För en mer detaljerad planlösning med mått se bilaga C sidan C5. 

 

 

 2 

3 
 

2 
 

1 
 

 1 
 

Bild 4.56: Trygghetsboende Hammarö  

(Byggfolio, 2015b) 

 

Bild 4.57: Alla balkonger ligger i söderläge 

och har sjöutsikt. (Hammaröbostäder, 2015b) 
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Sovrum Planlösning 1  (3 rok)  
Bedömning enligt SIS standard:  

Då rummet möbleras med singelsäng (bild 4.59) finns plats för medhjälpare att arbeta fritt på 

sängens båda sidor. Finns även möjlighet att använda tak- eller mobillift. Möjlighet för medhjälpare 

att vända rullstolen finns på båda sidor av sängen. 1.0 meter vid fotgaveln underlättar även 

framkomlighet med rullstol och andra hjälpmedel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samma rum möblerad med dubbelsäng (bild 4.60). Även med utökat urstigningsmått på 0.8 m finns 

plats för tak-/mobillift. Plats finns för medhjälpare att vända rullstol i sovrummet. Om sängarna tas 

isär(bild 4.61) finns utrymme för godkänd arbetsyta runt sängen samt plats för rullstol med passage-

möjlighet. Vändradien är något liten vid utdragna sängar men blir bättre då de dras ihop igen. 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Brister: Inga. Sovrummet fungerar både som enkel och dubelrum.  

Bild 4.59: Sovrum med måttangivelser för fri arbetsyta, 

vändradie och lift. 

Bild 4.60: Sovrum med måttangivelser för fri arbetsyta, 

vändradie och lift. 

Bild 4.61: Fri arbetsyta och vändradie. 
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Sovrum Planlösning 2 (2 rok)  
Bedömning enligt SIS standard:                   

Då rummet möbleras med singelsäng (bild 4.62) finns plats för medhjälpare att arbeta fritt på 

sängens båda sidor. Finns även möjlighet att använda tak- eller mobillift. Möjlighet för medhjälpare 

att vända rullstolen finns samt möjlighet för den rullstolsburne att själv vända framför garderoberna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samma rum möblerad med dubbelsäng (bild 4.63). Normal urstigningsbredd på 0.7 m ger plats för 

rullstol och fritt passermått på 0.6 m. Mellan säng och garderober finns möjlighet att vända rullstol. 

Om sängarna behöver dras isär (bild 4.64) fattas 0.3 m för godtagbar arbetsyta. Utrymme finns inte 

heller för lift i detta sovrum.  

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Brister: Fungerar som enkelrum men saknar fria arbetsytor och plats för lift i dubbelrum.  

Bild 4.62: Sovrum med måttangivelser för fri 

arbetsyta, vändradie och lift. 

Bild 4.63: Sovrum med måttangivelser. Bild 4.64: Sovrum med måttangivelser. 
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Sovrum Planlösning 3 (2 rok)  
Bedömning enligt SIS standard:                   

Då rummet möbleras med singelsäng (bild 4.65) finns plats för medhjälpare att arbeta fritt på 

sängens båda sidor. Finns även möjlighet att använda tak- eller mobillift. Möjlighet för medhjälpare 

att vända rullstolen i sovrummet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samma rum möblerad med dubbelsäng (bild 4.66). Normal urstigningsbredd på 0.7 m ger plats för 

rullstol med fritt passermått på motståend sida av sängen. Mellan säng och garderober finns 

möjlighet att vända rullstol. Utrymmet är för litet för att sängarna skall kunna dras isär eller använda 

tak/mobillift.  

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Brister: Fungerar som enkelrum men saknar fria arbetsytor och plats för lift i dubbelrum. 

 

 

Bild 4.65: Sovrum med måttangivelser för fri 

arbetsyta, vändradie och lift. 

Bild 4.66: Sovrum med måttangivelser. 
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Badrum Planlösning 1,2. 
Bedömning enligt SIS standard:     

Badrummet (bild 4.67) har byggds med utökad tillgänglighetstandard. Badrummets mått möjliggör 

för medhjälpare att vända rullstol eller duschstol i badrummet samt hjälpa till från valbar sida vid 

toalettbesök. Handfatet placering nära väggen gör att hjälp endast kan ges från ena sidan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Brister: Inga. Bra plats för vändning av hjälpmedel och åtkomst från båda sidor vid handfat och 

toalett. 

 

Badrum Planlösning 3. 
Bedömning enligt SIS standard:                   

Badrummet har byggds med utökad tillgänglighetstandard. Badrummets mått möjliggör för 

medhjälpare att vända rullstol eller duschstol i badrummet samt hjälpa till från valbar sida vid 

toalettbesök och handfat (bild 4.68), (bild 4.69).  

 

  

 

       

 

 

 

Brister: Inga. Bra plats för vändning av hjälpmedel och åtkomst från båda sidor vid handfat och 

toalett. 

 

Bild 4.67: Badrum med måttangivelser. 

Bild 4.68: Badrum med måttangivelser. Bild 4.69: Badrum med måttangivelser. 
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Sammanställning: Båda badrumen har plats för medhjälpare att manövrera rullstol, duschstol eller 

stålift i badrummet. Även om handfatet sitter för nära väggen i det ena badrummet finns här goda 

möjligheter att arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt. Att tvättmaskin och tumlare finns i badrummet 

är en stor fördel för både boende och personal, eftersom tvättandet inte styrs av tillgången till lediga 

tvättider i den gemensamma tvättstugan.             

Samtliga lägenheter har ett sovrum som kan anpassas för en person som sitter i rullstol, går med 

rollator eller förflyttas med lift. Arbetsutrymme på 0.8 meter går att ordna runt sängen. Om 

lägenheterna istället bebos av två personer som delar sovrum uppfyller endast planlösning 1 alla 

kriterier. DVS Arbetsutrymme på 0.8 meter runt minst en säng, uppställning och passage förbi rullstol 

samt plats att använda lift vid förflyttnin från och till sängen.  
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4.1.4 Sammanställning av plananalys 

För att bedömas som OK måste det största måttkravet för lift finnas i sovrummet. Då ingår även plats 

för fria arbetsutrymmen runt säng och plats för andra mindre hjälpmedel som t.ex rullstol. I badrum 

skall toaletter, handfat och dusch vara placerade så att hjälp kan ske från valfritt håll. Om det finns 

brister i tillgänglighet för kund eller personal bedöms rummet som underkänt och markeras med √. 

Tabell 4.1: En sammanställning av plananalysen över samtliga bostäder.  Om det finns brister i tillgänglighet för kund eller 

personal bedöms rummet som underkänt och markeras med √. 

SAMMANSTÄLLNING AV BEDÖMNINGARNA 

  Planlösning 1 Planlösning 2 Planlösning 3 Planlösning 4 

Västra Torggatan 4 & 6 
Sovrum:  
Singelsäng med lift OK OK OK OK 

Sovrum: 
Parsäng med lift       OK 

Badrum         

Rudsgatan 4A        

Sovrum:  
Singelsäng med lift OK       

Sovrum: 
Parsäng med lift         

Badrum         

Vänortsgatan 13 
Sovrum:  
Singelsäng med lift OK OK OK OK 

Sovrum: 
Parsäng med lift OK   OK OK 

Badrum         

Hantverkargatan 3 & 7 
Sovrum:  
Singelsäng med lift OK      

Sovrum: 
Parsäng med lift OK      

Badrum        

Lilängshamnen 

Sovrum:  
Singelsäng med lift OK OK OK  

Sovrum: 
Parsäng med lift OK      

Badrum OK OK OK  
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4.2  Resultat av enkäter. 

Resultaten från den allmänna undersökningen av enkäterna gällande ålder, kön samt genomförd 

lyftteknikskurs. Totalt deltagarantal 27 personer fördelat på tre arbetslag. 

 

Figur 4.70 visar åldersfördelning för hemtjänstpersonalen i Kil och Karlstad (Rud, Norrstrand).  

  

 

Figur 4.71 Visar andelen män och kvinnor som svarat på enkäten i respektive Stad/Stadsdel.          

Figur 4.72 visar andelen personer som deltagit i lyftteknikkurs som arbetsgivaren tillhandahållit i 

respektive Stad/Stadsdel. Förtydligande: Rud och Norrstrand är stadsdelar inom Karlstads kommun. 

Kils kommun kommer under hösten 2015 att börja erbjuda sin hemtjänstpersonal kurser i lyftteknik.  
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Figur 4.71: Visar ett diagram på könsfördelningen 

mellan områdena i undersökningen. 

 

Figur 4.72: Andelen personer som deltagit i lyftteknikkurs. 

 

Figur 4.70: Visar åldersfördelning. 
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Generell Uppfattning om bostadsplanering 

Lagom

Lite men accepterbart

För lite

Ja

Nej

Vet ej

Generell uppfattning om bostadsplanering. Det vill säga hur de upplever tillgängligheten i 

allmänhet. Bedömningen gäller då personalens helhetsintryck av samtliga bostäder de besöker. 

 

Hallen:  

A. I hur stor grad finns det utrymme för att vända med en rullstolsbunden patient? 

B. Finns det utrymme för avställning av ute- rullstol/rullator? 

C. I hur stor grad finns det utrymme för att hjälpa patienten med påklädning? 

 

Badrummet: 

D Finns det möjlighet att komma in med rullstol/rullator?   

E. I hur stor grad kan du hjälpa patienten med toalettbesök på ett ergonomiskt riktigt sätt? 

F. I hur stor grad kan du hjälpa patienten vid handfatet på ett ergonomiskt riktigt sätt? 

G. I hur stor grad kan du hjälpa patienten vid dusch på ett ergonomiskt riktigt sätt? 

H. I hur stor grad finns det tvättmaskin/plats för tvättmaskin? 

 

Köket: 

I. Hur stor grad går det att framföra och vända med rullator/rullstol? 

 

Sovrummet (endast det största rummet eller sovalkov): 

J. I hur stor grad finns det utrymme för framförande av rullstol/rullator? 

K. I hur stor grad finns det utrymme för att hjälpa patienten till och från sängen? 

L. I hur stor grad finns det utrymme för eventuell tak- eller golvlift? 

 

De frågor som börjar med ”Finns det…” får ett svarsalternativ på: ja/nej eller vet ej. Resterande 

frågor bedöms som: lagom, lite men accepterbar, för lite eller vet ej. Resultat visas i diagramet 

nedan. 

 Figur 4.73: Visar svar på de generella frågorna A-L i undersökningen. 
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4.3 Ekonomi 
Då vissa lägenheter inte uppfyller måttkraven för godtagbar arbetsyta i sovrum och badrum har en 

genomsnittskostnad räknats fram och ställts i förhållande till vad månadskostnaden skulle blivit om 

bostaden byggdes större. Endast de två nybyggda bostäderna i Kil och Hammarö bedöms eftersom 

de är nyproducerade efter dagens byggstandarder. Vid byggstart har man vetat att större delen av 

kunderna är äldre personer med befintligt eller kommande vårdbehov. För att ställa dessa kostnader 

i relation till vad en belastningsskada kostar för arbetsgivaren/samhället görs en ungefärlig beräkning 

av dessa kostnader. 

4.3.1 Resultat 

Kils bostäder (Städet). 

Kostnadsökning på grund av areaökning per rum: 
Sovrum planlösning 1: 2.2 kvm ökning motsvarar en månadskostnad på 251 kr/mån. 

Sovrum planlösning 2: 2.6 kvm ökning motsvarar en månadskostnad på 298 kr/mån.  

Sovrum planlösning 3: 2.4 kvm ökning motsvarar en månadskostnad på 274 kr/mån. 

Toalett: 2.6 kvm ökning motsvarar en månadskostnad på 296kr/mån. 

 

Hyreshöjning för lägenhet med störst utökningsbehov i Kil: 
  
Merkostnad planlösning 2 för att bli arbetsmiljövänlig: 600 kr/mån.  

Merkostnad per år: 7200kr/år 

 

Arbetsgivarkostnad  

Arbetsgivarens kostnad för lön och arbetsgivaravgifter per arbetstagare och dag: 1 572 kr 

Arbetsgivaren kostnader för sjukersättning, lön till ersättare och arbetsgivaravgifter per dag: 3 144 kr 

Vid en sjukskrivning blir därmed merkostnaden för arbetsgivaren 1 572 kronor per dag.   

Vid två veckors sjukskrivning är merkostnaden för arbetsgivaren: 15 720 kr  

Efter två veckor övergår ersättningsansvaret från arbetsgivaren till försäkringskassan. Längre 

sjukskrivningar än två veckor blir därmed samhällskostnader. 

 

Samhällskostnader 
 
Sjukskrivning 5 mån orsakad av belastningsskada: 125 760 kr/person. 

Kostnader för företagshälsovård, sjukgymnastik, läkarbesök, läkemedel, administration, 

rättegångskostnader, produktivitets bortfall, arbetsmarknadsåtgärder, ev hjälpmedel vid egen 

funktionsnedsättning mm är inte medräknade.  

Sammanlagd årlig sjukskrivningskostnad för belastningsskador: 10-tals miljarder 
Exakt siffra är svår att hitta då kringkostnaderna är svåra att bedöma. 

Byggkostnad 

Byggkostnad för 5.2 kvm med ett snittpris på 20 000 kr/kvm: 104 000 kr 

Byggkostnad för 5.2 kvm i 20 000 lägenheter: 2 080 000 000 kr 
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5 DISKUSSION 

5.1 Enkätundersökningens genomförande 
I en enkätundersökning som skickades ut till fyra hemtjänstgrupper har personalen fått svara på 

frågan om hur de tycker att arbetsmiljön generellt är i de bostäder de besöker. Det visade sig att 

merparten anser att dagens bostadsbestånd är för trånga för att rymma hjälpmedel eller ge fria 

arbetsytor runt den de vårdar. Orsaken kan vara att många av kunderna som oftast är äldre bor kvar i 

bostäder som byggts under tidsepoker innan dagens moderna tillgänglighetslagar kom till. Många 

bostäder rymmer även stora och otympliga möbler som den boende inte vill bli av med eller har 

möjlighet att förvara på annan plats i hemmet. 

Personalen fick även frågor om tillgängligheten och arbetsmiljön i de badrum och sovrum som valts 

ut som exempelbostäder. Tyvärr kunde inte svaren för sovrumen användas då frågorna var för 

otydligt ställda. Frågor borde ha förtydligats med antal sängplatser, sängarnas bredd och placering, 

samt övrig möblering. Variationerna mellan sovrummen i kundernas hem var allt för stora för att 

kunna ge ett tillförlitligt resultat. Personalens bedömning av badrummen gick däremot att använda 

då fasta installationer som toaletter, handfat och duschutrymme är placerade enligt original 

ritningarna. Frågor borde även ha ställt om hur många som drabbats av belastningsskador samt hur 

många av kollegerna som tvingats sluta i förtid eller som ofta är sjukskrivna p.g.a detta. Hur de 

upplever att arbetstyngden förändrats den senaste tiden och hur vanligt det är att kunden bor med 

make eller maka. 

 

5.2 Utmaningar i trånga sovrum   
Då medelåldern ökar för både män och kvinnor kommer det troligtvis bli allt vanligare att äldre par 

kommer att behöva ha tillgång till bostäder där den ene eller båda har ett hjälpbehov. Ytterst få 

lägenheter har idag sovrum som är tillräckligt breda för att hjälpmedel som rullstolar eller liftar skall 

få plats om där står en dubbelsäng.  I bästa fall kan rullstolen rullas fram till sängen men personalen 

kan inte komma förbi rullstolen då den väl ställts på plats (bild 5.1). Vid överförflyttning från säng till 

rullstol kan det bli svårt att hjälpa till att sätta kunden tillrätta eller rätta till kläder då man blir fast på 

sin position tills rullstolen flyttats. Vid backning in eller ut från sängen finns risk för klämskador. Med 

den minsta vändradie på 1.3 meter vid sidan av sängen skapas möjlighet till vändning i rummet samt 

plats för personalen att passera förbi rullstol (bild 5.2). I planlösning på (Bild 5.1) går det att vända vid 

fotändan av sängen, i andra bostäder kan vändning endast ske i angränsande rum.  

 

 

  

  

 

 

 
Bild 5.1: Måttangivelse i sovrum. Bild 5.2: Vändradie samt utökat utrymme 

för passage för medhjälpare.  
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Sovrum liknande bild 5.1 men med en annan dörrplacering. Bostäder med denna dörrplacering 

brukar oftast ha fler garderober efter väggen vilket resulterar i att inkörning och vändning av rullstol 

inte längre kan ske (bild 5.3). Tyvärr så är många både nya och äldre bostäder planerade på detta 

sätt. Dörrens placering i trånga rum blir därför mycket viktig. Med en dörrplacering som i bild 5.1 

finns möjlighet att backa ut till angränsande rum så länge inte något hinder finns i detta rum. 

Exempel på hinder finns på bild 5.4, där köksbänken har placerats delvist framför sovrumsdörren. Ut 

och infart från sovrummet blir därför mycket komplicerad.  

 

    

 

För att kunna hjälpa sängliggande kund eller förbereda för uppstigning och överförflyttning med t.ex. 

lift behöver sängarna kunna dras isär. Detta för att skapa fria arbetsytor så att skötsel av hygien och 

placering av lyftmattan kan utföras utan att personalen belastar ryggen för mycket. För att minimera 

risken för belastningsskador skall arbetet ske så nära kroppen som möjligt. Därför skall det finnas 

möjlighet att gå runt sängen på andra sidan eller ta hjälp av ytterligare en person. Utrymmet runt 

utdragen säng skall vara minst 0.8 m. Sovrummet med planlösning enligt bild 5.5, har plats för både 

fritt arbetsutrymme och placering av rullstol med passermöjlighet, fastän att sängarna är isär dragna. 

Då de dras ihop skapas utrymme för användande av lift (bild 5.6). Vid mobillifts användande blir liften 

oftast tung att förflytta då person sitter i. Om utrymmet är för litet är risken stor att rygg och knän 

utsätts för snedvridningar då man spjärnar emot för att få liften i rörelse. Bild 5.7 ger exempel på bra 

tillgänglighet i enkelrum. En vändradie på 1.5 meter nere vid garderoberna underlättar för den 

rullstolsburne att komma fram till garderoberna och själv välja kläder.  

 

Bild 5.3: Brist på vändradie. 
Bild 5.4: Hinder i angränsade rum. 

Bild 5.5: Sovrum med måttangivelser för fri 

arbetsyta, vändradie och lift. 

Bild 5.6: Sovrum med måttangivelser för 

fri arbetsyta, vändradie och lift. 
Bild 5.7: Sovrum med 

måttangivelser för fri 

arbetsyta, vändradie och 

lift. 
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5.2.1 Kommentar 

I planlösningsexemplen är sovrummen enbart möblerade med sängar som placerats mitt i rummen 

för att skapa fritt arbetsutrymmen på båda sidor av sängen. I verkligheten placeras oftast enkel-

sängar mot en vägg för att få plats att möblera med nattduksbord och byråer. I sovrum med 

dubbelsäng står de oftast uppställda som i exemplen då de inte får plats på annat sätt. Även här ingår 

övrig möblering i verkligheten. För att tillräcklig arbetsyta skall finnas för omvårdnadspersonal och 

hjälpmedel bör därför även utrymme ges för mindre möbler i sovrummet. Ett sovrum enbart 

möblerat med sängar tenderar att kännas väldigt kalt och kallt.  

 

5.3 Utmaningar i trånga badrum 
Badrummen i det nybyggda ordinära boendet i Kil bedömdes av personalen som mycket trångt. 

Enligt SIS standard är badrummet byggt enligt minsta godkända tillgänglighetsstandard för person i 

rullstol (bild 5.8). Måtten är anpassade efter rullstolsburen person som på egen hand klarar 

framförande och överförflyttning från rullstol till toalett (bild 5.9). Plats för medhjälpare är inte 

medräknat i måtten. Tillåten vändradie är dessutom endast 1.3 m (bild 5.10).   Om en rullstolsburen 

person försöker att vända inne i badrummet kommer denne troligtvis att fastna och inte komma ut 

på egen hand.    

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet är svårigheter med att ta sig in i badrummet om rullstolen körs in först. Utrymmet framför 

toaletten är allt för litet. Personalen kommer att bli tvungen att gå baklänges och framåtböjda in i 

badrummet, samtidigt som de drar rullstol med kund i efter sig in i badrumet hållandes i armstöden. 

Samma procedur sker sedan vid utgång fastän i motsatt riktning och med påskjutande kraft. I båda 

fallen föreligger stor risk för personal och kund att får klämskador i dörrar eller vid fasta 

installationer, eftersom sikten av naturliga skäl är kraftigt begränsad.  

 

 

 

Bild 5.8: Huvudmått. Bild 5.9: Platsåtgång för rullstol. Bild 5.10: Vändradie. 
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Bild 5.13: Placering av handfat och toalett 

för nära vägg. 

Badrummen nedan är avlånga och smala vilket gör att framkomligheten är mycket svår i dessa rum. 

På bild 5.11 är även passagen in till badrummet starkt begränsad på grund av de garderober som 

placerats utanför badrumsdörren. För att öka framkomligheten kan istället dörren sättas på 

långsidan (bild 5.12). Dörröppningen kan då användas som del av vändradie, samt att rullstol kan 

köras fram till handfat och toalett utan att behöva vändas, så vida rullstol inte skall placeras vid sidan 

av rullstolen.  

 

 

 

 

 

 

 

När toaletten och handfat placeras allt för nära vägg (bild 5.13) finns inte möjlighet för medhjälparen 

att välja sida att stå på. Hjälpen kan då endast ges från ena sidan vilket gör att medhjälparen tvingas 

utföra mycket av arbetsuppgifterna med böjd rygg för att komma åt överallt. Då man inte kommer åt 

eller ser andra sidan av kunden kan hygienen vid tvättning och toalettbesök bli bristfällig. 

Om handfatet är placerat nära en dörr kan dörröppningen i vissa 

fall tjäna som utökat arbetsutrymme. Lösningen är inte idealisk 

eftersom kunden uppfyller hela dörröppningen och hindrar 

passering. Dörrkarmen gör dessutom att kunden endast nås snett 

bakifrån. Kan funka som nödlösning vid parallellgång då 

ytterligare person står på motstående sida inne i badrumet.  

Handfatets placering nära vägg gör det även svårt att placera 

rullstolen rakt under handfatet eftersom fotplattorna kommer slå 

i väggen vid vändning. Resultatet blir att kunden kommer att hamna snett och blöta ner sina kläder 

eller att personalen tvingas lyfta rullstolen med patienten i på plats den sista biten, eftersom den inte 

kan rullas i sidled.  

Om handfat placeras för nära toalett är risken stor för islagningar av 

händer vid framförande av rullstol eller rollator.  Dessutom riskerar 

personal att slå i huvud eller axlar efter att de hukat sig för att hjälp 

kund med byxor, strumpor eller skor. Plats finns inte häller för att 

kunna ge hjälp från valbar sida eller möjlighet att ställa upp rullstolen 

vid sidan av toaletten för enklare överförflyttning (Bild 5.14). 

 

 

Bild 5.11: Dörr- och garderobplacering. Bild 5.12: Dörrplacering. 

Bild 5.14: Minsta mått för rullstol i 

badrum. Bearbetad bild från 

Slideplayer (2012). 
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Duschutrymme på 0.9 m räcker precis för att kund skall kunna sitta ner i duschdelen. Om utrymmet 

framför duschen är för litet kan inte duschstol eller pall ställas ut från väggen. Det kommer då att bli 

svårt att komma åt kund över hela kroppen. Det kan även bli svårt att nå kranar för att ändra 

temperatur eller tryck i duschslangen (bild 5.15). För kund i duschstol bör det finnas vändradie för att 

komma åt att schamponera och tvätta ryggen. För kund på duschpall är det en fördel om pallen kan 

ställas ut en bit så att hjälp kan ges från båda sidor och att reglagen lättare nås. (bild 5.16). 

 

 

  

 

 

 

 

 

För att underlätta vid dusch är det enklast om handfatet placeras närmast duschen eftersom 

utrymmet då automatiskt blir lite större (bild 5.17) Handfatet sticker inte ut lika långt som en toalett 

(bild 5.18). Dessutom kan det tjäna som avställningsyta för tvål och schampoflaskor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

5.4 Fördelar med bra tillgänglighet i badrum 
Exempel på badrum med bra tillgänglighet. Stor vändradie tillåter medhjälpare att vända hjälpmedel 

som rullstol och duschstol i badrummet (bild 5.19). Plats finns på båda sidor om handfatet vilket 

underlättar vid avtvättning och tandborstning (5.20). Rullstol och duschstol kan backas och ställas 

rätt så att kunden slipper åka baklänges ut ur rummet. Plats finns även runt toaletten så att hjälp kan 

ges från båda sidor vid toalettbesök. Underlättar även då personalen är två eftersom de kan stötta 

från varsin sida. Duschens placering en bit från toalett och handfat gör att duschpall eller duschstol 

kan placeras så att medhjälparen kommer åt överallt samt kan vända stolen under dusch för att 

komma åt bättre på baksidan (5.21). 

Bild 5.16: Vändradie för duschstol. Bild 5.15: Måttangivelse i dusch 

då duschpall används. 

Bild 5.17: Vändradie då handfat 

placerats nära dusch. 

Bild 5.18: Vändradie då toalett placerats 

nära dusch. 
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För att underlätta införandet av uppresningsliftar i badrum bör dörröppning och toalett sättas mitt 

för varandra. Liften kan då köras på plats utan att behöva vändas i badrumet (5.22). Observera att 

utrymme även behövs för vändning i angränsande rum. Om inkörning enbart kan ske från sidan krävs 

utrymme för vändning i badrumet (Bild 5.23).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Slutplädering 
I studie av de tre olika bostadstyperna visade det sig att flertalet av bostäderna hade brister i 

tillgänglighet och arbetsutrymme i både sov- och badrum, fastän att de alla är handikappsanpassade. 

Endast 1 av 18 planlösningar fick helt godkänt i både sov- och badrum medan 5 av 18 hade brister i 

planlösningar i båda rummen. För att få helt godkänt krävdes att det fanns tillräckligt med plats för 

lift och fria arbetsutrymmen i sovrum med enkel- och dubbelsäng samt badrum. Genom att använda 

måtten för lift i sovrum säkerställs även att det finns plats för isär dragning av sängar, fria arbetsytor 

och placering av rullstol bredvid säng med passagemöjlighet.  

Om man går ner på rumsnivå så hade 13 av 18 bostäder godkända mått i sovrum med enkelsäng men 

endast 6 av 18 klarade måttkraven i sovrum med dubbelsäng. Bäst var seniorbostäderna på 

Vänortsgatan där 4 av 5 bostäder hade tillräckliga mått för lift i sovrum med dubbelsäng. Övriga hade 

bara enstaka bostad eller ingen alls som klarade måttkraven för lift i dubbelrum. I seniorbostäderna 

Bild 5.23: Vändradier i badrum. 

Bild 5.19: Vändradie i badrum. Bild 5.20: Handfatsplacering. Bild 5.21: Vändradie för duschstol. 

Bild 5.22: Vändradie i angränsade rum. 
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på Rudgårdsvägen och Hantverkargatan försvann även möjligheten till fria arbetsytor och 

passagemöjlighet förbi uppställd rullstol bredvid säng.  

När vi bedömde badrummen så visade det sig att enbart trygghetsboendets badrum hade plats för 

god arbetsmiljö för omvårdnadsperonalen. De generösa badrummen hade även plats för tvätt- och 

torktumlare vilket underlättar vid tvättning. Toaletterna i seniorbostäderna varierar i storlek men är 

oftast för små samt att toaletter och handfat har placerats för nära väggarna. Det samma gäller för 

det nybyggda ordinära boendet i Kil. Att badrummen i seniorbostäderna inte höll måttet kan bero på 

att de byggdes under 1980-90 talet och därmed följde rådande byggnadsregler. Det nybyggda (2012) 

ordinära boendet är däremot nyproducerat och handikappsanpassat, men tillåter ändå inte plats för 

omvårdnadspersonalen att utföra sina sysslor utan risk för belastningsskador.   

Resultatet av studien över de tre olika bostadtyperna stämmer bra överens med personalens 

generella bedömning av samtliga bostäder de besöker och arbetar i. I och med att så få bostäder är 

anpassade för vård i hemmet så riskerar personalen dagligen att utsättas för belastningar som kan ge 

bestående skador. 

Om 25 år beräknas andelen äldre personer över 65 år ha ökat med 47 % och utgöra en fjärdedel av 

befolkningen. Detta medför att vårdbehovet kommer att öka och sätta större press på den redan 

hårt pressade sjukvården. För att lösa detta planeras att allt mer av den vård som idag sker på 

sjukhus och vårdinrättningar istället skall förläggas ute i hemmen. Antalet kunder med stort 

vårdbehov kommer därmed öka ytterligare. För att klara detta måste fler bostäder byggas med 

utökade tillgänglighetsregler, så att personal och mer skrymmande hjälpmedel som liftar får plats. I 

annat fall kommer kostnaderna för belastningsskador öka markant.  

Belastningsskador inom hemtjänsten är redan idag är ett stort arbetsmiljöproblem och innebär 

förutom lidande för den drabbade även stora samhällskostnader. Exakta belopp är mycket svårt att 

ta fram eftersom kringkostnader som företagshälsovård, sjukgymnastik, läkarbesök, läkemedel, 

administration, rättegångskostnader, produktivitetsbortfall, arbetsmarknadsåtgärder, eventuella 

hjälpmedel vid egen funktionsnedsättning mm är svåra att beräkna. Dessutom är det många som 

sjukskriver sig upprepade gånger i små perioder utan att få någon diagnos och därför inte syns i 

statistiken. Uppskattad kostnad tros vara ca 10 miljarder kronor per år. Då platsbrist i bostäder är en 

av de största bidragande orsakerna till belastningsskador, är det därför av stor vikt att synen på 

bostäder och dess användningsområden ses över för att det ska bli hållbart i framtiden.   

I Plan och bygglagen (PBL) och Arbetsmiljölagen (AML) står att byggnader skall planeras och byggas 

efter användningsområde. På sjukhus och vårdinrättningar gäller därför de generösare måttkraven 

med plats för skrymmande hjälpmedel och personal. I nyproducerade bostäder räcker det med de 

minsta tillgänglighetsreglerna som enbart tillåter självständigt framförande av rullstol, vilket är för 

litet för den verksamhet som nu sker i bostäder runt om i Sverige. För att lagarna skall kunna följas 

måste bland annat regelverken i BBR och standarderna i SIS bearbetas om så att de stämmer överens 

med verkligheten. På detta sätt skulle även Arbetsmiljölagens regler om arbetsplatsers utformning 

för förhindrande av risk för skada eller sjukdom lättare kunna följas. Som det är nu går denna lag inte 

att tillämpa i bostäder. Arbetsgivaren kan stå med hjälpmedel och lyfttekniksutbildningar vilket de 

flesta arbetsgivare även gör. Det de däremot inte rår över är platsbristen i dagens bostäder, vilket 

medför att hjälpmedel och lyfttekniker inte går att använda i hemmen. 
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5.6 Förslag 
För att öka tillgängligheten och förbättra arbetsmiljön i framtida bostäder bör badrum byggas med 

utökad tillgänglighetsstandard som de i trygghetsboendet. Sovrumen bör byggas med mått som 

tillåter dubbelsäng och lifthjälpmedel. Detta eftersom medelåldern ökar för både män och kvinnor 

och gör det möjligt för par att hålla ihop även i hög ålder. En lägenhet på två eller tre rum och kök 

bör ses som parboende och därmed bli norm.  

De ökade kostnader som medföljer när bostäderna anpassas för att ge större tillgänglighet och 

förbättra arbetsmiljön för vårdpersonal bör bekostas av statliga subventioner och inte läggas på 

produktionskostnaden. Enskilda personer skall inte behöva få höjd hyra för att arbetsmiljön skall bli 

bättre för vårdpersonalen. Om samhället lägger ut vården i hemmet istället för att bygga sjukhus och 

vårdinrättningar får vi också vara beredda på att betala för de åtgärder som krävs för att det skall 

fungera.  

Genom att ringmärka byggnader med utökad tillgänglighet till den äldre generationen kommer fler 

att kunna flytta till bättre anpassade bostäder. Dessvärre är det inte säkert att de som flyttar in 

någonsin kommer att ha ett hjälpbehov. De utökade tillgänglighetsreglerna bör därför även gälla alla 

byggnader som byggs. Genom att subventionera byggandet kommer boendepriserna kunnas hålla 

nere på rimliga nivåer. Kostnader som bostadsbidrag och ombyggnationer för anpassningar behöver 

inte heller betalas ut vilket lönar sig i längden. Kostnaderna för subventioneringen kommer att kunna 

tas från den förväntade vinsten från de minskade belastningsskadorna.  

För att öka inflytandet hos de boende borde redan byggda hus kunna delas in i olika klasser där det 

tydligt visar i hur stor grad en byggnad är tillgänglighetsanpassat. Många tror idag att handikaps-

anpassat är det samma som att bostaden är stor nog för att bo i, även då de blir mycket sjuka vilket 

inte är fallet. I vissa fall räcker det med att huset är utrustad med hiss för att få kallas handikapps-

anpassad. Den boende kan då själv styra valet av bostad på ett bättre sätt och försäkra sig om att de 

kan bo kvar längre om de så önskar. Kriterierna i klassningen skall då givetvis även räkna in 

arbetsutrymme för omvårdnadspersonalen. Likväl borde seniorbostäder inte få kallas det om de inte 

kan säkerställa goda arbetsförhållanden för omvårdnadspersonal. Då bostäderna enbart riktar sig till 

äldre borde det vara själklart att de håller måttet för god tillgänglighet vilket de inte gör idag.  
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6 SLUTSATS  
Även om bostäder byggs efter rådande tillgänglighetregler så fattas utrymme för omvårdnads-

personal att utföra vård och omsorg i kunders hem. Då andelen äldre kommer öka med 47 % under 

de närmsta 25 åren kommer antalet äldre i behov av hjälp och antalet anställda öka rejält. Då 

kostnaderna för belastningsskador orsakade av brist på utrymme är mycket stora. Är det av stor vikt 

att kommande bostäder byggs ut efter de behov som finns, istället för att bara se till vilka 

kostnadsbesparingar det går att göra på kort sikt. Rådande bygg och arbetsmiljölagstiftning måste 

prioriteras före billiga bostadslösningar och även utveckla nuvarande regelverk i BBR och SIS 

standarder. Fördelarna är att de äldre kommer att få en tryggare och värdigare ålderdom då 

bostäderna kan användas även vid större omvårdnadsbehov som vård i livets slutskede. 

Samhällskostnaderna för belastningsskador kommer att minska, medan välmåendet kommer att öka 

bland omvårdnads-personalen. Vårt mål med att belysa dagens problem med att dagens 

bostadsbestånd inte uppfyller kraven för god arbetsmiljö och godtagbar tillgänglighet vilket styrks av 

våra plananalyser och enkätundersökningar. 
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BILAGA A 
 

Enkätundersökningsresultat av inledande frågor. 

Nedstående tabeller visar resultaten från de olika enkätundersökningarna.  Tabell A.1 - A.3 visar 

resultatet av frågorna som berör personalens ålderfördelning, kön och genomförd lyfttekniks-

utbildning. Tabell A.4 visar resultatet av generell uppfattning av de bostäder de besöker. 

 

Tabell A.1 Visar åldersfördelning 

Åldersfördelning 

 
Rud Norrstrand Kil 

18-25 1 2 
 26-35 3 

 
1 

36-45 2 2 6 

46-55 
 

2 3 

56-65 1 2 1 

Anonym 1 
  Antal deltagare: 27 

 

Tabell A.2 Visar könsfördelning 

Könsfördelning 

  Rud Norrstrand Kil 

Man 0 0 1 

Kvinna 8 8 10 
 

Tabell A.3 Erbjudande av lyftteknik 

Erbjudande av lyftteknik 

  Rud Norrstrand Kil 

Ja 5 8 0 

Nej 3 0 11 
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Tabell A.4 Visar resultaten av Generell uppfattning av bostadsplanering.. 

Generell uppfattning av bostadsplanering 

  
 

Lagom 
Lite men 

accepterbart 
För lite Ja Nej Vet ej 

Hallen HALLEN 
      

I hur stor grad finns det 
utrymme för att vända 
med en rullstolbunden 
patient? 

A 3 8 16 
   

Finns det utrymme för 
avställning av ute- 
rullator/rullstol? 

B 
   

1 17 9 

I hur stor grad finns det 
utrymme för att hjälpa 
patienten med 
påklädning?  

C 6 13 8 
   

Badrummet 
BADRU
MMET       

Finns det möjlighet att 
komma in med 
rullstol/rullator? 

D 
   

17 10 
 

I hur stor grad kan du 
hjälpa patienten med 
toalettbesök på ett 
ergonomiskt riktigt sätt?  

E 5 6 15 
  

1 

I hur stor grad kan du 
hjälpa patienten vid 
handfatet på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

F 9 7 11 
   

I hur stor grad kan du 
hjälpa patienten vid dusch 
på ett ergonomiskt riktigt 
sätt? 

G 
 

8 11 
   

I hur stor grad finns det 
tvättmaskin/plats för 
tvättmaskin? 

H 3 7 14 
  

3 

Köket: KÖKET 
      

I hur stor grad går det att 
framföra och vända med 
rullator/rullstol? 

I 10 9 7 
  

1 

Sovrummet: 
SOVRU
MMET       

I hur stor grad finns det 
utrymme för framförande 
av rullstol/rullator? 

J 10 15 2 
   

I hur stor grad finns det 
utrymme för att hjälpa 
patienten till och från 
sängen? 

K 11 13 2 
  

1 

I hur stor grad finns det 
utrymme för eventuell 
tak- eller golvlift? 

L 7 9 9 
  

2 
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Enkätundersökningsresultat av personalens bedömning. 

Norrstrand 
Tabell A.5 - A.7 och figur A.1 – A.3 visar resultatet för hur personalen svarat på frågorna A-E för planlösning 1-3 

på Hantverkargatan 3 & 7. 

Planlösning 1, Hantverkargatan 3 (2 rok) 

 
Tabell A.5 visar resultaten av enkätundersökningen från Norrstrand. 

Hantverkargatan 
Hantverkargatan 3 & 7 (planlösning 1) 

Badrummet 
 

Lagom 
Lite men 

accepterbart 
För lite Ja Nej Vet ej 

Finns det möjlighet att komma in 
med rullstol/rullator? A 

   

4 3 1 

I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten med toalettbesök på ett 
ergonomiskt riktigt sätt?  

B 

 
3 5 

   I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten vid handfatet på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

C 

 
4 4 

   I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten vid duschen på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

D 
 3 5    

I hur stor grad finns det 
tvättmaskin/plats för tvättmaskin? 

E 

 
1 5 

  
2 

 

 
Figur A.1 Visar hur hemtjänstpersonalen från enhet 5 svarar på frågorna A-E för planlösning 1 (Norrstrand). 
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Planlösning 2, Hantverkargatan 7 (2 rok): 

 
Tabell A.6 visar resultaten av enkätundersökningen från Norrstrand. 

Hantverkargatan 3 % 7 (planlösning 2) 

Badrummet 
 

Lagom 
Lite men 

accepterbart 
För lite Ja Nej Vet ej 

Finns det möjlighet att komma 
in med rullstol/rullator? 

A 

   
5 2 1 

I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten med toalettbesök 
på ett ergonomiskt riktigt 
sätt?  

B 

1 4 3 
   I hur stor grad kan du hjälpa 

patienten vid handfatet på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

C 
1 4 3 

   I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten vid duschen på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

D 
 5 3    

I hur stor grad finns det 
tvättmaskin/plats för 
tvättmaskin? 

E 
1 1 4 

  
2 

 

 
Figur A.2 Visar hur hemtjänstpersonalen från enhet 5 svarar på frågorna A-E för planlösning 2 (Norrstrand). 
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Planlösning 3, Hantverkargatan 7 (3 rok): 

Tabell A.7 visar resultaten av enkätundersökningen från Norrstrand. 

Hantverkargatan3 & 7 (planlösning 3) 

Badrummet 
 

Lagom 
Lite men 

accepterbart 
För lite Ja Nej Vet ej 

Finns det möjlighet att komma 
in med rullstol/rullator? 

A 

   
5 

 
3 

I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten med toalettbesök 
på ett ergonomiskt riktigt 
sätt?  

B 

1 2 4 
  

1 
I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten vid handfatet på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

C 
2 1 4 

  
1 

I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten vid duschen på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

D 
2 1 4   1 

I hur stor grad finns det 
tvättmaskin/plats för 
tvättmaskin? 

E 
2 1 3 

  
2 

 

 

 
Figur A.3 Visar hur hemtjänstpersonalen från enhet 5 svarar på frågorna A-E för planlösning 3 (Norrstrand). 
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Enkätundersökningsresultat av personalens bedömning. 

Rud, (Rudgårdvägen 4A) 

Tabell A.8 - A.11 och figur A.4 – A.7 visar resultatet för hur personalen svarat på frågorna A-E för planlösning 1-

4 på Rudgårdsvägen 4A. 

Planlösning 1, (Rudgårdvägen 4A) (1 rok) 

Tabell A.8 visar resultaten av enkätundersökningen från Rud. 

Rudsgårdvägen 
Rudsgårdvägen 4A (Planlösning 1) 

Badrummet 
 

Lagom 
Lite men 

accepterbart 
För lite Ja Nej Vet ej 

Finns det möjlighet att komma in med 
rullstol/rullator? 

A 

   

8 
  I hur stor grad kan du hjälpa patienten 

med toalettbesök på ett ergonomiskt 
riktigt sätt?  

B 

5 
 

3 
   I hur stor grad kan du hjälpa patienten 

vid handfatet på ett ergonomiskt riktigt 
sätt? 

C 
5 3 

    I hur stor grad kan du hjälpa patienten 
vid duschen på ett ergonomiskt riktigt 
sätt? 

D 
      

I hur stor grad finns det 
tvättmaskin/plats för tvättmaskin? 

E 2 6 
     

 
Figur A.4 Visar hur hemtjänstpersonalen från enhet 8 svarar på frågorna A-E för planlösning 1 (Rud). 

 

Övriga kommentarer från personalen 

 Hallen är för liten och toaletten är placerad för nära väggen. 

 Rummen blir alldeles för trånga när de möbleras. Rullstolar och andra hjälpmedel tar mycket 

plats speciellt vid vändningar. 

 Hallen är trång. Mycket på grund av att badrumsdörren är så nära garderoberna. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A B C D E

A
n

ta
l 

Fråga 

Rudsgårdsvägen 4A (Planlösning 1) 

Lagom

Lite men accepterbart

För lite

Ja

Nej

Vet ej



 

 

A7 
 

Planlösning 2, Rudgårdvägen 4A (2 rok): 

Tabell A.9 visar resultaten av enkätundersökningen från Rud. 

 Rudsgårdvägen 4A (Planlösning 2) 

Badrummet  Lagom 
Lite men 

accepterbart 
För lite Ja Nej Vet ej 

Finns det möjlighet att komma in 
med rullstol/rullator? 

A 

   

7 
 

1 
I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten med toalettbesök på ett 
ergonomiskt riktigt sätt?  

B 
4 3 1 

   I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten vid handfatet på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

C 
3 4 1 

   I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten vid duschen på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

D 
      

I hur stor grad finns det 
tvättmaskin/plats för tvättmaskin? 

E 
3 3 2 

    

 

 
Figur A.5 Visar hur hemtjänstpersonalen från enhet 8 svarar på frågorna A-E för planlösning 2 (Rud). 

 

Övriga kommentarer från personalen  

 Trångt i badrummet (vid handfatet) 

 Trångt i sovrummet med lift & rullstol.  

 När man ska in i badrummet blir det lite knixigt på grund av att hallen är så liten.   
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Planlösning 3, Rudgårdvägen 4A (2 rok): 

Tabell A.10 visar resultaten av enkätundersökningen från Rud. 

 Rudsgårdvägen 4A (Planlösning 3) 

Badrummet 
 

Lagom 
Lite men 

accepterbart 
För lite Ja Nej Vet ej 

Finns det möjlighet att komma in 
med rullstol/rullator? 

A 

   

6 
 

2 
I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten med toalettbesök på ett 
ergonomiskt riktigt sätt?  

B 
4 2 

   

2 
I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten vid handfatet på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

C 
4 2 1 

  

1 
I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten vid duschen på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

D 
     2 

I hur stor grad finns det 
tvättmaskin/plats för tvättmaskin? 

E 3 2 1 
  

2 

 

 

 
Figur A.6 Visar hur hemtjänstpersonalen från enhet 8 svarar på frågorna A-E för planlösning 3 (Rud). 

 

Övriga kommentarer från personalen  

 Trångt i badrummet (Lite större hall dock). 

 Toaletter är i för trånga och toaletten står för nära väggen vilket gör att det blir svårt vid 

parallell hjälp. (Två personer behövs för att hjälpa den boende i badrummet). 
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Planlösning 4, Rudgårdvägen 4A (3 rok): 

Tabell A.11 visar resultaten av enkätundersökningen från Rud. 

Rudsgårdvägen 4A (Planlösning 4) 

Badrummet 
 

Lagom 
Lite men 

accepterbart 
För lite Ja Nej Vet ej 

Finns det möjlighet att komma 
in med rullstol/rullator? 

A 

   

7 
 

1 
I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten med toalettbesök 
på ett ergonomiskt riktigt 
sätt?  

B 

4 3 
   

1 
I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten vid handfatet på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

C 
4 3 1 

   I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten vid duschen på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

D 
      

I hur stor grad finns det 
tvättmaskin/plats för 
tvättmaskin? 

E 
3 2 2 

  

1 

 

 
Figur A.7 Visar hur hemtjänstpersonalen från enhet 8 svarar på frågorna A-E för planlösning 4 (Rud). 

 

Övriga kommentarer från personalen. 

 Litet badrum & sovrum.  

 Öppnare planlösning blir lättare att vårda i.  

 Snäva och trånga ytor är ergonomiskt fel. 
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Enkätundersökningsresultat av personalens bedömning. 

Rud (Vänortsgatan 13) 

Tabell A.12 - A.15 och figur A.8 – A.11 visar resultatet för hur personalen svarat på frågorna A-E för planlösning 

1- 4 på Vänortsgatan 13. 

Planlösning 1, Vänortsgatan 13 (2 rok): 

Tabell A.12 visar resultaten av enkätundersökningen från Rud. 

Vänortsgatan 
Vänortsgatan 13  (Planlösning 1) 

Badrummet 
 

Lagom 
Lite men 

accepterbart 
För lite Ja Nej Vet ej 

Finns det möjlighet att komma in 
med rullstol/rullator? 

A 

   

3 
 

1 

I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten med toalettbesök på ett 
ergonomiskt riktigt sätt?  

B 

1 1 2 
   I hur stor grad kan du hjälpa 

patienten vid handfatet på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

C 
1 2 1 

   I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten vid duschen på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

D 
      

I hur stor grad finns det 
tvättmaskin/plats för tvättmaskin? 

E 

 
2 1 

  

1 

 

 
Figur A.8 Visar hur hemtjänstpersonalen från enhet 8 svarar på frågorna A-E för planlösning 1 (Rud). 

 

Övriga kommentarer från personalen. 

 Rummen ser bra ut på ritning, men tänk på att möbler och hjälpmedel tar plats och försvårar 

vid hjälpbehov. 
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Planlösning 2, Vänortsgatan 13 (2 rok): 

Tabell A.13 visar resultaten av enkätundersökningen från Rud. 

Vänortsgatan 13  (Planlösning 2) 

Badrummet 
 

Lagom 
Lite men 

accepterbart 
För lite Ja Nej Vet ej 

Finns det möjlighet att komma 
in med rullstol/rullator? 

A 

   

3 
 

1 
I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten med toalettbesök på 
ett ergonomiskt riktigt sätt?  

B 

1 2 1 
   I hur stor grad kan du hjälpa 

patienten vid handfatet på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

C 
2 1 1 

   I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten vid duschen på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

D 
      

I hur stor grad finns det 
tvättmaskin/plats för 
tvättmaskin? 

E 
1 

 
3 

    

 

 
Figur A.9 Visar hur hemtjänstpersonalen från enhet 8 svarar på frågorna A-E för planlösning 2 (Rud). 

 

Övriga kommentarer från personalen. 

 Kök, badrum speciellt hallen är för små. 
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Planlösning 3, Vänortsgatan 13 (2 rok): 

Tabell A.14 visar resultaten av enkätundersökningen från Rud. 

Vänortsgatan 13 (Planlösning 3) 

Badrummet 
 

Lagom 
Lite men 

accepterbart 
För lite Ja Nej Vet ej 

Finns det möjlighet att komma 
in med rullstol/rullator? 

A 

   

3 
 

1 
I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten med toalettbesök på 
ett ergonomiskt riktigt sätt?  

B 

 
3 1 

   
I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten vid handfatet på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

C 

1 2 
   

1 

I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten vid duschen på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

D 

      
I hur stor grad finns det 
tvättmaskin/plats för 
tvättmaskin? 

E 
1 

 
2 

  

1 

 

 
Figur A.10 Visar hur hemtjänstpersonalen från enhet 8 svarar på frågorna A-E för planlösning 3 (Rud). 
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Planlösning 4, Vänortsgatan 13 (3 rok): 

Tabell A.15 visar resultaten av enkätundersökningen från Rud. 

Vänortsgatan 13 (Planlösning 4) 

Badrummet 
 

Lagom 
Lite men 

accepterbart 
För lite Ja Nej Vet ej 

Finns det möjlighet att komma 
in med rullstol/rullator? 

A 

   

2 
 

2 
I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten med toalettbesök på 
ett ergonomiskt riktigt sätt?  

B 

 
2 1 

  

1 

I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten vid handfatet på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

C 

 
2 1 

  

1 

I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten vid duschen på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

D 

      
I hur stor grad finns det 
tvättmaskin/plats för 
tvättmaskin? 

E 

 
1 1 

  

2 

 

 

 
Figur A.11 Visar hur hemtjänstpersonalen från enhet 8 svarar på frågorna A-E för planlösning 4 (Rud). 
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Enkätundersökningsresultat av personalens bedömning. 

Kil 

Tabell A.16 - A.19 och figur A.12 – A.15 visar resultatet för hur personalen svarat på frågorna A-E för 

planlösning 1- 4 på Västratorggatan 4 & 6.  

Planlösning 1, Västra Torggatan 4 & 6 (3 RoK): 

 
Tabell A.16 visar resultaten av enkätundersökningen från Kil. 

Västra Torggatan 
Västra Torggatan 4, 6 (Planlösning 1) 

Badrummet 
 

Lagom 
Lite men 

accepterbart 
För lite Ja Nej Vet ej 

Finns det möjlighet att komma in 
med rullstol/rullator? 

A 

   
4 7 

 I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten med toalettbesök på 
ett ergonomiskt riktigt sätt?  

B 

 
2 9 

   I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten vid handfatet på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

C 

 
3 8 

   I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten vid duschen på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

D 
1 2 8 

   I hur stor grad finns det 
tvättmaskin/plats för 
tvättmaskin? 

E 

 
3 8 

    

 

 
Figur A.12 Visar hur hemtjänstpersonalen från Kil svarar på frågorna A-E för planlösning 1 (Kil). 

Övriga kommentarer från personalen. 

 Större rum och öppnare planlösning  gör det mer handikappsanpassat. 

 Man kommer in med rullator på toaletten men man kan inte vända om det står en 

tvättmaskin där. 
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Planlösning 2, Västra Torggatan 4 & 6 (2 rok): 

Tabell A.17 visar resultaten av enkätundersökningen från Kil. 

Västra Torggatan 4, 6 (Planlösning 2) 

Badrummet   Lagom 
Lite men 

accepterbart 
För lite Ja Nej Vet ej 

Finns det möjlighet att komma 
in med rullstol/rullator? A 

   
3 7 1 

I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten med toalettbesök på 
ett ergonomiskt riktigt sätt?  

B 

 
3 8 

   I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten vid handfatet på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

C 

 
4 7 

   I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten vid duschen på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

D 
1 4 6 

   I hur stor grad finns det 
tvättmaskin/plats för 
tvättmaskin? 

E 

 
3 8 

    

 
Figur A.13 Visar hur hemtjänstpersonalen från Kil svarar på frågorna A-E för planlösning 2 (Kil). 

 

Övriga kommentarer från personalen. 

 Mera öppna ytor önskas. 

 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A B C D E

A
n

ta
l 

Fråga 

Västra Torggatan 4 &6 (Planlösning 2) 

Lagom

Lite men accepterbart

För lite

Ja

Nej

Vet ej



 

 

A16 
 

Planlösning 3, Västra Torggatan 4 & 6 (3 rok): 

Tabell A.18 visar resultaten av enkätundersökningen från Kil. 

Västra Torggatan 4, 6 (Planlösning 3) 

Badrummet 
 

Lagom 
Lite men 

accepterbart 
För lite Ja Nej Vet ej 

Finns det möjlighet att komma 
in med rullstol/rullator? A 

   
3 3 5 

I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten med toalettbesök på 
ett ergonomiskt riktigt sätt?  

B 

  
8 

  
3 

I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten vid handfatet på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

C 

 
2 6 

  
3 

I hur stor grad kan du hjälpa 
patienten vid duschen på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

D 
1 2 5 

  
3 

I hur stor grad finns det 
tvättmaskin/plats för 
tvättmaskin? 

E 

 
3 4 

  
4 

 

 
Figur A.14 Visar hur hemtjänstpersonalen från Kil svarar på frågorna A-E för planlösning 3 (Kil). 

 

Övriga kommentarer från personalen. 
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Planlösning 4, Västra Torggatan 4 & 6 (2 rok): 

Tabell A.19 visar resultaten av enkätundersökningen från Kil. 

Västra Torggatan 4, 6 (Planlösning 4) 

Badrummet   Lagom 
Lite men 

accepterbart 
För lite Ja Nej Vet ej 

Finns det möjlighet att 
komma in med 
rullstol/rullator? 

A 

   
2 6 3 

I hur stor grad kan du 
hjälpa patienten med 
toalettbesök på ett 
ergonomiskt riktigt sätt?  

B 

 
2 9 

   I hur stor grad kan du 
hjälpa patienten vid 
handfatet på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

C 

 
3 8 

   I hur stor grad kan du 
hjälpa patienten vid 
duschen på ett 
ergonomiskt riktigt sätt? 

D 
1 2 8 

   I hur stor grad finns det 
tvättmaskin/plats för 
tvättmaskin? 

E 

 
2 9 

    

 
Figur A.15 Visar hur hemtjänstpersonalen från Kil svarar på frågorna A-E för planlösning 4 (Kil). 

 

Övriga kommentarer från personalen. 

 Det ska vara öppet för att det ska vara handikappsanpassat vilket det inte är här. 
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BILAGA B 

Kvadratmeter pris (ordinärt boende Kil) 

Medelarea 2 r.o.k = (52.6 + 53.9 + 50.5)/3 = 52,3 kvm 

Medelhyra = 5720 kr/mån                                                                                                                                                 

Kostnad per kvadrat meter = 5720/52,3 = 110 kr/kvm   

Medelarea 3 r.o.k = (65.6 + 58.7)/2 = 62,2 kvm                                                                                                 

Medelhyra = 7070 kr/mån                                                                                                                                         

Kostnad per kvadrat meter (Kil) = 7070/62,2 = 114 kr/kvm  

Använd det högsta kvadratmeterpriset på 114 kr. 

Merkostnad per rum: 

Sovrum planlösning 1: 2.2 x 114 = 251 kr/mån. 

Sovrum planlösning 2: 2.6 x 114 = 298 kr/mån.  

Sovrum planlösning 3: 2.4 x 114 = 274 kr/mån. 

Toalett: 2.6 x 114 = 296kr/mån. 
 

Hyreshöjning för lägenhet med störst utökningsbehov i Kil: 

Merkostnad planlösning 2 för att bli arbetsmiljövänlig: 298 + 296 = 600 kr/mån.  

Merkostnad per år: 600 x 12 = 7200kr/år 

 

Arbetsgivarkostnad per sjukskrivningsdag: 

Medellön för undersköterska med 10 års erfarenhet: 24 000 kr/mån.  

Arbetsgivaravgift 31 %     

Arbetsgivarens kostnad för arbetstagares lön samt arbetsgivaravgifter: 24 000 x 0.31 = 31440 kr/mån                                                             

Arbetsgivarens kostnad per arbetsdag: 31440/20 = 1572 kr                                                               

Arbetsgivarens kostnad per dag inklusive ersättare: 1572 x 2 = 3144 kr 

Arbetsgivarens merkostnad per dag: 1572 kr 

Arbetsgivarens merkostnad vid två veckors sjukskrivning: 15720 kr/vecka 

Efter två veckor övergår ersättningsansvaret från arbetsgivaren till försäkringskassan. Längre 

sjukskrivningar än två veckor blir därmed samhällskostnader. 

Samhällskostnader: 

Sjukskrivning 5 mån orsakad av belastningsskada: 31440 kr x 80 % x 5 mån = 125 760 kr/person. 

Kostnader för företagshälsovård, sjukgymnastik, läkarbesök, läkemedel, administration, 

rättegångskostnader, produktivitets bortfall, arbetsmarknadsåtgärder, ev hjälpmedel vid egen 

funktionsnedsättning mm är inte medräknade.  

Byggkostnad:  

Byggkostnad för 5.2 kvm beräknat på total produktionskostnad delat på total byggnadsyta. 

35 000 000 kr/1783 kvm = 20 000 kr/kvm x 5,2 kvm = 104 000 kr 
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BILAGA C 
Västra Torggatan 6 (KIL) 
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RUDGÅRDSVÄGEN 4A (KARLSTAD) 
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VÄNORTSGATAN 13 (KARLSTAD) 
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HANTVERKARGATN 3 & 7 (KARLSTAD) 
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LILLÄNGSHAMNEN (HAMMARÖ) 

 


