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Sammanfattning 
Denna magisteruppsats i ergonomi, som handlar om synergonomi och arbets- 
belysning för sjuksköterskor inom den avancerade hemsjukvården, gjordes på 
initiativ av Arbetsmiljöverket.  
 
Syftet var att undersöka synergonomin, det systematiska arbetsmiljöarbetet kring 
belysningsfrågor för sjuksköterskor inom den avancerade hemsjukvården, 
utvärdera några befintliga belysningslösningar, föreslå framtida möjliga 
belysningslösningar samt utvärdera om de lagstadgade kraven är tillräckliga, och 
om de efterlevs inom den avancerade hemsjukvården. 
 
Metod: en synergonomienkät besvarades av 55 sjuksköterskor (svarsfrekvens 
cirka 50 %), analys av befintliga belysningar och test av 10 befintliga belysningar 
i laboratorieliknande miljö och test av fem befintliga belysningar hos patienten, 
samt samarbete med en student inom industridesign som håller på att utveckla en 
belysningsprodukt speciellt anpassad för vård och omsorg i hemmet. 
 
Resultat: cirka 40 % av de tillfrågade sjuksköterskorna var missnöjda med 
arbetsbelysningen i det enskilda hemmet. Alla angav att det förekom för lite ljus 
vid patienten, och hälften angav att det upplevdes som en brist dagligen. En 
tredjedel angav att de dagligen fick inta obekväma arbetsställningar p.g.a. dålig 
belysning, och 15 % rapporterade att de dagligen riskerade att göra fel p.g.a. 
dålig belysning. De stördes mest av dålig belysning vid läkemedelshantering, 
provtagning, skötsel/sättande av nål, sårvård och vid bedömning av patienten. 
Ögonbesvär förekom hos 58 % av de svarande. Signifikanta samband sågs mellan 
ögonbesvär och huvudvärk, nackvärk och besvär i axlar/skuldror. En tydlig 
tendens till ett omvänt samband sågs mellan ögonbesvär och socialt stöd.  
 
Arbetsmiljöriskerna i det enskilda hemmet undersöktes inte av vårdgivarna i 
någon större utsträckning. Få hade en checklista vid undersökning av 
arbetsmiljön, och belysning var inte med på den listan. Gällande belysning levde 
de inte upp till kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete. Ingen av de testade 
befintliga belysningarna uppfyllde alla de krav och önskemål vi ställt upp för en 
lämplig belysning inom hemsjukvården. Sammantaget bedöms kraven i de olika 
arbetsmiljöföreskrifterna tillsammans tillräckliga för att kunna få till en bra 
arbetsbelysning i det enskilda hemmet. I de studerade verksamheterna fanns det 
brister i hur man levde upp till dessa föreskrifter. 
 
Slutsatser: Arbetsbelysningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver 
förbättras inom den avancerade hemsjukvården. Behov finns för 
specialanpassade belysningslösningar vid vård och omsorg i hemmet. 
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Abstract 
The main aim of this master thesis was to examine the visual ergonomics and 
the systematic work environment management concerning lighting issues for 
nurses within domiciliary care. Further aims were to examine a few existing 
lighting solutions, to come up with ideas for future possible lighting solutions, 
and to evaluate if the legal regulations for lighting is satisfying and if the 
regulations are obeyed in domiciliary nursing. 
 
The methods used were a questionnaire completed by 55 nurses, field studies of 
used lightings in cooperation with a student in industrial design, test of ten 
existing lighting solutions in a laboratory environment, and a field test of five 
existing lighting solutions tested by nine nurses in the home of the patient.  
 
The result indicates that 40 % of the asked nurses were dissatisfied with the 
working light in the patient’s homes. All respondents reported poor working 
light close to the patient, 50 % reported that this problem occurred daily. One 
third reported that they had to work in uncomfortable working postures due to 
insufficient working light, and 15 % reported risk of making mistakes due to the 
same reason. The respondents were most disturbed by insufficient working light 
when handling medicine, inserting cannulae, taking blood samples, wound care, 
and patient evaluation. Visual discomfort was reported by 60 % of the nurses. 
The results showed a significant correlation between visual discomfort and 
headache, neck discomfort, and symptoms from the shoulders. There was a 
strong tendency to a reversed correlation between visual discomfort and social 
support. 
 
Regular evaluation of the work environment in the patient’s home were rarely 
performed on initiative by the employer. Few nurses reported that they had a 
checklist for examining the work environment in the patient’s home, and 
lighting was not mentioned on the few checklists that in fact existed. The studied 
group did not meet the legal regulations concerning systematic work 
environment management for lighting issues. Neither did any of the tested, 
existing lighting solutions met all the requirements that our group stated for a 
suitable lighting solution for medical care in the home environment. The content 
of the legal regulations concerning lighting at domiciliary nursing are found to 
be sufficiently written, the main problem seems to be that these regulations 
regarding lighting are not followed within domiciliary nursing. 
 
Conclusions: Working light and the systematic work environment management 
needs improvement within domiciliary nursing. There is a need for specially 
designed lighting solutions for domiciliary nursing and home care. 
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Ordlista 
Absorption 
 

Olika ytor absorberar, ”suger upp” 
olika mycket av ljuset. Ljuset 
omvandlas till värme. En mörk yta 
absorberar mer än en ljus. 

Ackommodation Ögats förmåga att ställa in 
synavståndet. 

AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling. 
AML Arbetsmiljölagen. 
Arbetsutrustning Varje maskin, anordning, verktyg, 

redskap eller installation, som används 
i arbetet. 

Armatur Elektriska anslutningsdon, sockel och 
annan teknisk utrustning för att 
ljuskällan skall fungera. 

ASIH Avancerad sjukvård i hemmet. 
Asthenopia Syntrötthet. 
Belysningsstyrka Mått på vilken mängd ljus som träffar 

en viss yta. 
Candela Enhet för ljusstyrka. 
CVK Central venkateter. 
HSL Hälso- och sjukvårdslagen. 
KAD Urinkateter 
Konvergens Då båda ögonens centrala seende vrids 

in mot synobjektet för att skapa en 
gemensam bild. 

Ljusflöde 
 

Ett mått på mängden ljus som en 
ljuskälla avger. Mäts i lumen (lm). 

Ljuskälla Den del i en lampa som genererar ljus. 
Ljusstyrka 
 

Ett mått på ljusflödet i en viss riktning.  
Mäts i candela (cd). 

Ljusutbyte 
 

Ljusutbytet är ett mått på ljuskällans  
verkningsgrad. 

Luminans Ett mått på hur ljus en yta är. 
Lux Enhet för belysningsstyrka. 
Lysdiod 
(LED = ljusemitterande 
diod) 

En diod (elektrisk komponent som 
endast leder  
ström i en riktning) som utstrålar 
monokromatiskt ljus. 

Neontal Nyfödd. 
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NIOSH National Institute for Occupational  
Safety and Health. 

Nm Nanometer. 
Palliation Vård i livets slutskede. 
Presbyopi Ålderssynthet. 
PVK Perifer venkateter. 
Ra-index Färgåtergivningsindex. 
SABH Sjukhusansluten Avancerad 

Barnsjukvård  
i hemmet. 

SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
SOFS Socialstyrelsens författningssamling. 
SVP Subcutan venport. 
Tillbud Händelse som kunnat medföra 

vårdskada 
Avvikelse Negativ händelse (vårdskada) eller 

tillbud. 
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Förord 
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som magisterutbildningen står på. 
 
Jag vill verkligen tacka min handledare Per Nylén, som lagt ned ett otroligt 
engagemang, och som kommit med uppmuntrande och motiverande inlägg under 
hela arbetets gång. Han har också varit en ovärderlig och generös kunskapskälla 
när det gäller ljus och belysning, och förmedlat värdefulla kontakter inom och 
utanför Arbetsmiljöverket. 
 
Ett varmt tack till Gunilla Wallin och Ruth Carlsson, ergonomer inriktade på vård 
inom Arbetsmiljöverket, som på ett generöst sätt bidrog med sina tankar och 
kunskaper inom vård och arbetsmiljö. Tack Gunilla för att du kom med bra 
synpunkter på synergonomienkäten.  
 
Tack till Marianne von Döbeln, arbetsmiljöinspektör, - det var oerhört 
inspirerande och mycket lärorikt att få följa med på arbetsmiljöinspektion, och se 
föreskrifterna omsatta i verkligt arbete. 
 
Ett stort tack till Kjell Wallin på Idécenter Ljusteknik AB, som lärde mig 
grunderna om ljus och olika aspekter av ljus.  
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Inledning 

Projektbakgrund 
Sjukvård och vård- och omsorg i det enskilda hemmet har genomgått stora 
förändringar. Fler människor vårdas hemma, kravet på kunskaper har ökat och 
vårdtagarna har blivit äldre och sjukare. Den vanligaste orsaken till arbetsskador 
inom vården och omsorgen är belastningsergonomiska, även om sjukdomar 
beroende på psykosociala och organisatoriska faktorer ökar mest enligt 
arbetsmiljöstatistik från Arbetsmiljöverket (2006).  
 
God arbetsbelysning är en förutsättning för att sjukvård- och omvårdnadsarbetet 
ska kunna utföras med god kvalitet, och för att minska riskerna för personalen att 
utveckla belastningsrelaterade besvär. Många äldre har gamla inklädda armaturer 
med svagt glödljus, som ska fungera som arbetsbelysning för arbetstagarna, 
vilket ofta inte ger tillräckligt med belysning vid olika synkrävande 
arbetsuppgifter i hemmet. Samma arbetsmiljölagar och föreskrifter gäller då en 
arbetstagare utför vård och omsorgsarbete, oavsett om det sker i ett enskilt hem 
eller på en vårdinrättning, och därmed kan samma krav ställas på 
arbetsbelysningen i patientens hem. En av utmaningarna i att få till en bra 
arbetsbelysning i hemmet är att det måste ske i samråd med patienten, då det är 
dennes hem.  
 
Våren 2006 utlyste Arbetsmiljöverket ett examensarbete om arbetsbelysning vid 
vård- och omsorg i det enskilda hemmet, som jag nappade på då jag ville lära mig 
mer om belysning och arbetsmiljöfrågor. En student inom industridesign, Daniel 
Brandt, anmälde också sitt intresse för området. Vi har gjort våra examensarbeten 
parallellt, men har kunnat samarbeta kring vissa gemensamma delar. 
Uppdelningen vi gjorde var att jag skulle titta mer på befintlig belysning, och att 
han skulle utveckla en ny produkt speciellt anpassad för hemsjukvården.  
 
Efter lite efterforskningar valde jag att inrikta denna studie på sjuksköterskor 
inom den avancerade hemsjukvården, då drygt 80 % av dessa i en undersökning 
från Arbets- och miljömedicin i Stockholm angav att de i sitt arbete stördes av 
brister i belysningen i patientens hem (Backman et al., 2001). Min nyfikenhet 
väcktes bl.a. för vad de störs av, vid vilka arbetsuppgifter, hur stora besvär de har 
av belysningen och hur belysningsfrågor hanteras i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
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Arbetsmiljöverket 
Arbetsmiljöverket bildades 2001 genom en sammanslagning av 
Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen. De har regeringens och 
riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön på landets arbetsplatser uppfyller de 
krav som finns i arbetsmiljölagen. Till sin hjälp har de anställda 
arbetsmiljöinspektörer, som genom inspektioner på arbetsplatser kontrollerar och 
ger anvisningar om hur arbetsmiljön kan förbättras i enlighet med gällande 
lagstiftning (www.av.se). 
 
Under åren 2004-2006 prioriterade Arbetsmiljöverket insatser mot sex branscher 
med stora arbetsmiljöproblem. Dessa valdes ut baserat på arbetsskadestatistik, 
den senaste arbetsmiljöundersökningen och med hänsyn till problemens allvar. 
Några generella områden prioriterades också under tillsynsperioden. Dessa var 
systematiskt arbetsmiljöarbete - att fler arbetsgivare ska ha ett fungerande sådant, 
belastningsergonomi, som står för nästan två tredjedelar av samtliga anmälda 
arbetssjukdomar, och organisatoriska och sociala förhållanden, som ökat sitt 
bidrag till ohälsa i arbetslivet mest under senare år. 
 
Avsikten med den riktade insatsen mot hälso- och sjukvård samt vård och omsorg 
var att politiker ska känna till vikten av att göra konsekvensbedömningar inför 
förändringar i verksamheter. Arbetsbelastning, arbetsrelaterad stress, 
belastningsbesvär hos arbetstagarna och risken för hot och våld för personalen 
skulle minska. Denna tillsyn hade som mål att öka politikers kunskap om 
arbetsmiljölagen, och om det ansvar de har för att skapa en god arbetsmiljö i sina 
verksamheter. Politiker och chefer skulle även informeras om vikten av att vid 
planering av förändringar i verksamheten göra en riskbedömning och en 
konsekvensbeskrivning av vilken påverkan förändringen skulle kunna ha på 
arbetsmiljön och för risken för ohälsa och olycksfall. Chefer och arbetsledare 
skulle ges kunskap, befogenheter och resurser så att de skulle ha förutsättningar 
för att leva upp till arbetsmiljölagen. Strategin var även att kunskapen skulle ökas 
om belastningsergonomi för att minska påfrestande arbetsställningar och 
arbetsrörelser. Vidare skulle det finnas ändamålsenliga lokaler och utrymme för 
återhämtning och reflektion samt skriftliga riskbedömningar som även tog upp 
risker för hot och våld (Arbetsmiljöverket, 2003). Vård och omsorg kommer även 
att vara ett av de prioriterade områdena under 2007 (www.av.se). 
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Syfte 
 

• Undersöka belysningsstandarden, det systematiska arbetsmiljöarbetet kring 
belysningsfrågor och synergonomin för sjuksköterskor inom 
hemsjukvården.  

• Utvärdera några befintliga belysningslösningar utifrån aspekterna 
ljuskvalitet, användbarhet och synergonomi för arbetstagaren, och föreslå 
framtida möjliga belysningslösningar för sjuksköterskors arbetsbelysning 
inom hemsjukvården. 

• Utvärdera om de lagstadgade kraven på belysningen vid arbete i det 
enskilda hemmet är tillräckliga, och om de efterlevs inom den avancerade 
hemsjukvården. 

 

 Frågeställningar  
 

1. Vilken uppfattning har sjuksköterskor inom avancerad hemsjukvård om 
befintlig arbetsbelysning och synergonomi vid utförande av vårduppgifter i 
enskilt hem? 
 

2. Finns det något samband mellan rapporterade ögonbesvär och andra 
kroppsliga besvär, samt några arbetsmiljöfaktorer såsom belysning och den 
psykosociala arbetsmiljön? 
 

3. Hur fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet gällande belysning i det 
enskilda hemmet? 

 
4. Är de lagstadgade kraven på belysning vid vård i enskilt hem tillräckliga, 

efterlevs de inom den avancerade hemsjukvården, och kan de förenas med 
synkrav och lagstadgade krav för vårdtagaren? 
 

5. Vilka för- och nackdelar gällande ljuskvalitet, synergonomi och användbarhet 
finns det med några befintliga belysningslösningar vid utförande av 
synkrävande vårduppgifter i enskilt hem? 
 

6. Vilka framtida möjliga belysningslösningar och informationsmaterial finns det 
behov av inom hemsjukvården? 
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Avgränsningar 
Föreliggande studie behandlar främst sjuksköterskors uppfattning om belysning. 
Patientens uppfattning om belysningen har inte tagits med i denna studie, men 
hänsyn till patienten har ändå försökt tas vid val av armaturer. Ljusets betydelse 
för vår dygnsrytm och hälsa har inte tagits med i denna studie. 
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Bakgrund 

Synergonomi 
Synergonomi är en del av ämnet ergonomi, så för att förstå begreppet definieras 
först begreppet ergonomi. Ergonomisällskapet Sverige (ESS) har gjort en 
tolkning av IEA: s (International Ergonomics Association) definition av 
ergonomi, den lyder: 
 

Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde 
som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet mellan människa -teknik 
- organisation i syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt 
prestanda vid utformning av produkter och system. (ESS, 2006) 

 
Gällande synergonomi finns det mig veterligen ingen officiell definition. I en 
broschyr från Arbetarskyddsstyrelsen (1981) beskrivs att synergonomi omfattar 
frågor som berör hur belysningen ska utformas med hänsyn till människans 
förutsättningar. I häftet: ”Ljus och seende i arbetslivet” beskrivs att det är de tre 
faktorerna: ljuset, synobjektet (hur föremålet reflekterar ljus och färg) och ögat 
(vår förmåga att uppfatta ljus, mörker, färg m.m.), som tillsammans avgör hur 
man uppfattar det man ser (Arbetarskyddsnämnden, 1993). Utifrån dessa båda 
beskrivningar och ergonomidefinitionen ovan föreslås här följande definition:  
 

Synergonomi handlar om att optimera samspelet mellan människans 
synförutsättningar, ljus/belysning och synobjektet och dess omgivning i 
syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid 
utformning av produkter, miljöer och system.  

  
Nyman och Spångberg (1996) beskriver att god synergonomi innebär att arbetet 
är fritt från synansträngande arbete: såsom synobjekt som upptar en liten 
synvinkel, har dålig kontrast, flimrar, ses med en olämplig blickriktning, under 
ackommodations- och konvergensansträngning, där bländning förekommer, där 
det är för lite belysning eller under mörkeradaptation. De beskriver även att den 
vanligaste typen av ögonbesvär är ett eller flera av dessa symptom: sveda i 
ögonen, klåda, gruskänsla, ögonvärk, ljuskänslighet, rödögdhet, tårögdhet och 
ögontorrhet (Nyman och Spångberg 1996). 
 
Uppgifter om prevalens av ögonbesvär hos sjuksköterskor har inte kunnat hittas. 
De flesta studier om ögonbesvär är gjorda på kontors-/datorarbetare. Vid en 
undersökning av kontorsarbetare som arbetade mer än fem timmar vid en 
dataskärm fann man (Knave et al., 1985) att 64 % av kontorsarbetarna hade ett 
eller flera ögonbesvär och att i referensgruppen som inte arbetade vid 
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dataskärmar hade 46 % ögonbesvär. I en nyare studie (Godenius et al., 2004) av 
drygt 1500 datorarbetare rapporterade 41 % av kvinnorna och 31 % av männen 
besvär från ögonen (besvär senaste månaden ja/nej). I Arbetslivsinstitutets 
Callcenterstudie (Norman et al., 2004) rapporterade 34 % av callcenterarbetarna 
ögonbesvär (besvär mer än tre dagar senaste månaden), och 41 % i 
referensgruppen bestående av andra datorarbetare. Vid en analys av material från 
Callcenterstudien (de som besvarat ytterligare frågor om ögonbesvär hos en 
läkare) fann Blomqvist (2006) att 50 % av de som besvarat dessa hade besvär 
från ögonen. Vidare fann hon att huvudvärk, nackvärk, nöjdhet/missnöjdhet med 
platsbelysning och stress hade samband med ögonbesvär. Vid en undersökning 
av brevbärare (Hemphälä, 2006) hade 44 % ögonbesvär (≥3 p på 
synergonomiindex, se förklaring under metodavsnittet). 
 

Synen och ögats byggnad 
Av våra sinnen är det synen som ger oss den mesta informationen om vår 
omvärld. Cirka 80 % av informationen får vi via ögat och synsinnet (Starby, 
2003). Ljuset träffar först hornhinnan, där den största brytningen av ljuset sker. 
Ljuset färdas därefter vidare genom främre ögonkammaren, pupillen (vars storlek 
regleras via regnbågshinnan, och bestäms av hur ljust/mörkt det är), linsen, 
glaskroppen och till näthinnan där de ljuskänsliga receptorerna tappar och stavar 
finns (Starby, 2003), se figur 1. Tapparna är i huvudsak belägna i den centrala 
delen av näthinnan som kallas gula fläcken och där det skarpaste seendet är 
beläget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1  Ögats byggnad av Roger Wibom.  
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Adaptation 
Ögat anpassar sig till olika ljusförhållanden genom att pupillen reglerar sin 
storlek men framför allt genom en fotokemisk anpassning av näthinnan och en 
neuronal anpassning av nervbanorna. I mörker blir pupillen större och släpper 
därigenom in mer ljus. Det går sekundsnabbt att anpassa sig till ett ljusare rum, 
men kan ta upp emot en halvtimme att helt anpassa sig till en mörkare omgivning 
(Starby, 2003). Vid mörkerseende används stavarna, som kan stimuleras av 
mycket små ljusnivåer (Nyman och Spångberg, 1996). 
 
Ackommodation 
Ögats förmåga att ställa in synavståndet, vilket görs genom att linsen ändrar form 
(Starby, 2003). 
 
Konvergens 
Då båda ögonens centrala seende vrids in mot synobjektet för att skapa en 
gemensam bild av föremålet (Starby, 2003). 
 
Närseendetriaden/närseendereflexen 
För att se tydligt på nära håll ställer ögat in sig (ackommoderar, konvergerar och 
drar ihop pupillen). Detta kallas närseendetriaden, och vid en blickriktning på ca 
20° nedåt fungerar denna som bäst (Nyman och Spångberg, 1996). 
 
Synfält 
Synfält är det synområde vi ser. Vi ser olika inom synfältet. Man skiljer på 
detaljseende med hög synskärpa, som möjliggörs av att bilden träffar de centrala 
delarna av gula fläcken, och omgivningsseende där man inte ser lika skarpt. Det 
är bara inom ca två grader vi ser skarpt (Starby, 2003). 
 
Färgseende 
Tapparna gör att vi kan se färger. Det finns tre olika typer av tappar. De första 
absorberar och aktiveras endast av blått ljus, de andra av grönt och de tredje av 
rött ljus. Tapparna fungerar bäst när det finns mycket ljus, och betydligt sämre 
eller inte alls i mörker. Färgen på objektet vi ser beror på vilka våglängder av 
ljuset som objektet absorberar respektive reflekterar. Vi ser den våglängd som 
föremålet reflekterar. (Nyman och Spångberg, 1996). 
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Syn- och belastningsergonomi 
Muskuloskeletala besvär i nacke och skuldror kan bero på flera olika faktorer, 
och både fysiska faktorer och psykosociala faktorer spelar roll för uppkomsten 
och bibehållandet av besvären. Höga krav i kombination med en svag 
egenkontroll (job strain) kan skapa ett negativt spänningstillstånd, som på sikt 
kan leda till psykisk och/eller fysisk ohälsa. Kombinationen av höga krav och 
hög kontroll (active) samt starkt socialt stöd kan främja utveckling och inlärning i 
arbetet. Denna så kallade krav- kontroll- modell introducerades av Karasek för 30 
år sedan, och vidareutvecklades av Theorell (Karasek och Theorell, 1990). Linton 
rapporterade att en kombination av dålig psykosocial arbetsmiljö och ergonomisk 
exponering gav de högsta riskfaktorerna (Linton, 1990). En undersökning från 
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) (Bernard, 1997) 
visade att upplevelsen av ökad arbetsbelastning, monotont arbete, begränsad 
kontroll, low job clarity (tydlighet), bristande socialt stöd hade samband med 
nack- och skulderbesvär. I en enkätstudie av 361 personer som arbetar i 
hemtjänst var den starkaste enskilda riskfaktorn för besvär i nacke/skuldra: 
”stående i framåtlutad och vriden position” (Brulin et al., 1998) En kombination 
av ovanstående riskfaktor och ”ingen möjlighet att påverka planeringen av 
arbetet” gav en större risk än om man bara lade ihop de enskilda riskerna. 
Liknande fynd har rapporterats i andra studier. Dåligt samarbete med chefen var 
en annan faktor som ökade risken för nack- och skulderbesvär (Brulin et al., 
1998). Självupplevd stress leder till ökad aktivitet i Trapeziusmuskeln (Rissén et 
al., 2000). 
 
Vid seende ställer ögonen in sig för att få en bra blickriktning och rätt 
synavstånd. Det är behovet av tillräckligt stor näthinnebild som avgör 
synavståndet. Detta kan innebära att om exempelvis en bildskärm är för högt 
placerad, så lutas i stället nacken bakåt för att optimera blickriktning för ögat, 
vilket kan leda till belastningsbesvär (Nyman och Spångberg, 1996). 
 
En undersökning har visat att för långt synavstånd i ett sittande arbete leder till att 
personen böjer huvudet framåt – nedåt för att korrigera synavståndet. Detta 
medför ökad belastning på skuldra – halsrygg. Vid en ökad 
ackommodationsbelastning på ögonen, så ökar belastningen på nack/skulder-
muskulaturen. Således är en korrigering av syn och synavstånd en viktig del av 
optimering av belastning på skuldra/nacke (Lie och Watten, 1987) 
 
Vid en studie av 8 personer fann Mortimer (1990) att böjning i nacke och bål 
korrelerade starkt med valt synavstånd. Ju kortare synavstånd desto mer böjning 
av nacke och bål. Den yngre gruppen böjde mer i nacke och bål än vad den äldre 
gruppen gjorde vilket kan förklaras med att presbyopi (ålderssynthet) satte ett 
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längre lägsta avstånd för skarpt seende för den äldre gruppen. När synkraven 
ökade genom t.ex. att textstorleken minskade eller att belysningsstyrkan 
minskade, då ökade framåtböjningen och därmed belastningen på nacke och 
rygg. 
 
Vid en studie av 385 bankarbetare fann man att socialt stöd, gruppkonflikter, 
självkänsla, jobbtillfredsställelse och underutnyttjande av sina färdigheter var 
prediktorer för ögonbesvär (visual discomfort). Stöd från medarbetare visade sig 
ha en modererande effekt på ögonbesvär (Mocci et al., 2001). 
 
En undersökning har visat att långvarigt sittande arbete med nacken i framåtböjt 
ytterläge ger upphov till nacksmärta och även utstrålande smärta i en eller båda 
armarna. Dessa smärtor klingar av någon timme efter avslutad exponering, för att 
sedan återkomma någon dag efteråt med förnyad intensitet. Dessa smärtor kan 
sedan kvarstå upp till 3 dagar. Smärtorna anses vara utlösta från ledstrukturer i 
nacken, framför allt från ligamenten då EMG-undersökning av nackmuskulaturen 
uppvisar låg aktivitet, då nacken hålls i ytterläge med framåtböjning (Harms- 
Ringdahl & Ekholm 1986). 
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Belysning  

Belysningsbegrepp 
Nedan är några centrala begrepp inom ljus och belysning av betydelse för 
arbetsbelysningen i hemmet sammanställda (Starby, 2003, Månsson, 2003, Wall, 
2005). En kortare beskrivning av olika begrepp finns också i ordlistan (sidan 9). 
 
Ljus 
Ljus är fysikaliskt sett en form av elektromagnetisk strålning ingående i så kallad 
optisk strålning vilket består av synligt ljus, UV- och IR-strålning. Det finns flera 
andra typer av elektromagnetisk strålning, t.ex., gammastrålning, röntgen, radar 
och mikrovågor (bild 2). Den strålning som ögat är känsligt för och som ger 
upphov till synförnimmelser kallas ljus. Vi kan inte se ljusstrålar som passerar 
ögat utan att träffa näthinnan utan vi ser de föremål som ljuset träffar och 
reflekteras från. Ljus sprider sig enormt fort (ca 30 000 mil/sekund) genom 
elektriska och magnetiska vågrörelser. Längden på vågorna varierar och längden 
mäts i nanometer (nm). Olika våglängder ger upphov till olika färger, exempelvis 
har blått ljus en våglängd på ca 490 nm. Ögats känslighet för strålningen beror på 
dess våglängd. Ljus som vi uppfattar har våglängder mellan ca 380-780 nm. Ögat 
är mest känsligt för gult ljus (555 nm), (Starby, 2003), se figur 2. 
 

 
 
Figur 2. Elektromagnetisk strålning med olika våglängder.  
Från vänster till höger: gammastrålning, röntgen, ultraviolett 
strålning, synligt ljus, infraröd strålning och radiovågor 
(Wikipedia, 2007). 
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Ljusnivå 
Ljusnivån är det samma som hur mörkt eller ljust det är i ett rum. Ljusnivån har 
betydelse för hur man upplever skuggor, kontraster, färger och atmosfär 
(Månsson, 2003). Medelvärdet av de olika ytornas ljushet (se luminans nedan) 
bestämmer ögats adaptation. Skillnader i ljushet mellan olika ytor avgör 
kontrasten och därmed hur lätt eller svårt det är att uppfatta ett föremål. 
Ljusskillnaderna bör inte vara så stora, eftersom det tar tid för ögat att ställa om 
sig.  
 
Belysningsstyrka 
Belysningsstyrkan är ett mått på vilken mängd ljus som träffar en viss yta. 
Mäts i lux eller lumen per kvadratmeter. Starkt solsken kan ge ca 100 000 lux. En 
vanlig rekommendation vid en datorarbetsplats är 500 lux vid arbetsytan. 
 
Luminans 
Luminansen är ett mått på hur ljus en yta är (hur mycket ljus som reflekteras från 
ytan). Mäts i candela (cd) per kvadratmeter. För stora skillnader i luminans 
mellan olika ytor kan upplevas som obehagligt och ge upphov till 
kontrastbländning. En vanlig rekommendation är att luminansförhållandena ska 
vara 5:3:1, d.v.s. fem gånger större vid arbetsytan än vid den yttre omgivningen 
och tre gånger större vid den omedelbara omgivningen jämfört med den yttre 
omgivningen. Man talar även om luminansjämnhet som definieras som kvoten 
mellan lägsta luminansen och medelluminansen i ett rum. En vit yta reflekterar 
mer ljus än en mörk yta, och har därmed högre luminans än en mörk yta. 
 
Bländning 
Bländning uppstår om det är för starka ljuskällor i synfältet, av reflexer i synfältet 
eller om det är för stora luminansskillnader. Bländning kan delas upp i 
synförsvårande och obehaglig bländning, ibland är den både synförsvårande och 
obehaglig. Ett exempel på synförsvårande bländning är bilkörning på kvällen när 
man får ett möte där man bländas av den mötande bilens strålkastare. En kort 
stund efter det ser man sämre. Ett exempel på obehagsbländning kan vara en 
datorarbetsplats där det finns en ljuskälla, centralt placerad i synfältet, som 
irriterar. Bländning kan beräknas via en metod kallad UGR-metoden (Unified 
Glare Rating), detta görs i ett dataprogram och man får då fram ett så kallat 
bländtal. Bländtal 15 innebär obetydlig risk och bländtal 24 innebär påtaglig risk 
för bländning. Ett annat sätt att se om en ljuskälla bländar är att skärma av den, 
exempelvis med en tidning, samtidigt som man fortsätter titta på det man arbetar 
med. Om det då känns behagligare för ögonen är ljuskällan bländande. Bländtal 
19 rekommenderas i de flesta vårdlokaler med undantag för väntrum och 
korridorer där bländtal 22 anges som standard (Månsson, 2003). 
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Allmänbelysning 
Allmänbelysningen placeras i lokalen så att en jämn belysningsstyrka uppnås i 
hela lokalen. Kan kompletteras med platsbelysning (Starby, 2003). 
 
Arbetsbelysning/platsbelysning  
Platsbelysningen är lokaliserad till de faktiska arbetsplatserna. Ljuset 
koncentreras då till den faktiska arbetsplatsen, och ljuset runt omkring blir lägre.  
 
Armatur 
Armaturen är den del av lampan där ljuskällan är fäst och där teknisk utrustning 
för att ljuskällan ska kunna fungera finns. Armaturen har till uppgift att fördela 
ljuset på ett lämpligt sätt. Den ska också förhindra bländning.  
 
Ljusfördelning 
Hur ljuset är fördelat över rummet, var det finns ljusa partier och var det finns 
mörka. När det gäller armaturer talar man om indirekt ljus och direkt ljus 
beroende på hur ljuset är fördelat. Indirekt ljus åstadkoms med en armatur som 
bara riktar ljuset uppåt, och direkt ljus med en armatur som enbart riktar ljuset 
nedåt. Det finns även varianter på armaturer som riktar olika mycket ljus både 
uppåt respektive nedåt. Olika armaturer kan fördela ljuset i spannet från mycket 
smalt till mycket brett och fördelningen av ljuset kan vara symmetrisk eller 
asymmetrisk (Starby, 2003). 
 
Reflexer 
Störande reflexer eller indirekt bländning kan uppstå när ljuset från en armatur 
spegla sig blanka detaljer i synfältet. Det kan leda till försämrad kontrast och 
sämre seende (Starby, 2003). 
 
Skuggor 
Riktat ljus ger skuggor. Skuggor kan ha olika karaktär. Ljus från fel håll kan ge 
besvärliga skuggor, och då ser vi sämre. Det händer exempelvis om man skriver 
med höger hand och ljuset faller in från höger, då kommer handen att skugga det 
man skriver. En bra skugga hjälper till att se detaljerna på ett föremål.  
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Färgtemperatur 
Färgtemperaturen, även kallad ljusfärg, anges i Kelvin (K) och beskriver 
karaktären på ljuset. Olika färger kan upplevas olika i olika färgtemperaturer.  
För lysrör finns fem olika karaktärer (Wall, 2005):  
 
Miljö  2700 K 
Varmvit  3000 K  
Vit (kallvit)  4000 K  
Dagsljus  > 5000 K 
Skywhite  8000 K  
 
Man kan också dela in färgtemperaturen i varm, kall och neutral. Vi upplever 
ljuset som varmt om färgtemperaturen är lägre än 3300 K, som kall om den är 
högre än 5400 K och mellan 3300-5400 K upplever vi ljuset som neutralt. Ett 
exempel på varmt ljus är glödlampan som framhäver gula och röda nyanser och 
tonar ned blå och gröna. På lysrör finns 3 siffror angivna, den första anger vilket 
tusental färgtemperaturen är på och de två andra anger färgåtergivningsindex, se 
nedan. Vid behandling/undersökning inom vården rekommenderas 
färgtemperaturerna vit eller dagsljus (Wall, 2005). 
 
Färgåtergivningsindex 
Färgåtergivningsindex vanligen angett som Ra- index, beskriver kvaliteten på 
återgivning av färger. Ra- index 100 innebär perfekt färgåtergivning. I 
vårdlokaler är rekommendationen att Ra- index ska vara 80 eller 90 beroende på 
vilken aktivitet som ska utföras i rummet, SS-EN 12464-1, (Månsson, 2003). Om 
färgtemperaturen är för låg kan huden upplevas gulgrön. 
 
Ljuskvalitet 
Ljuskvaliteten bestäms av vad som är ljusets syfte och hur väl det uppnås. 
Vanliga krav på ljusets kvalitet i samband med arbete är att det ska vara 
tillräckligt med ljus, bländfritt ljus, gå att rikta ljuset, gå att reglera ljusnivå, ljus 
från rätt håll, inga reflexer i synfältet, luminansskillnader i förhållande 5:3:1, rätt 
färgtemperatur, rätt färgåtergivningsindex, flimmerfritt ljus och inga störande 
skuggbildningar.  
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Det finns många olika typer av ljuskällor. Nedan och på nästa sida presenteras en 
sammanställning av fördelar och nackdelar med olika ljuskällor, se tabell 1. 
 
Tabell 1. Sammanställning av olika ljuskällor och dess för- och nackdelar. Ur 
boken belysningsteknik (Wall, 2005), där inget annat anges. 
 
Ljuskälla  Fördelar   Nackdelar  
Glödlampa 
(glödtråd av 
volfram som 
upphettas och 
sänder ut ljus) 

+ Enkel att använda. 
+ Lågt inköpspris. 
+ Behagligt ljus. 
+ Bra färgåtergivning. 
 

-  Kort livslängd 
 (ca 1000 timmar). 
- Lågt ljusutbyte, 
 12 lm/W. 
- Blir mycket varm. 
- Dyr i drift. 
- Känslig för stötar och 
 vibrationer. 
 

Halogenlampa 
(innehållande en  
glödtråd av  
Volfram och en  
halogen i gasform,
oftast brom) 

+ Högre ljusutbyte än   
 glödlampan, ca 35 lm/W. 
+ Finns med vanlig  
 glödlampesockel 
 och passar därför vanligen
 i befintlig armatur. 
+ Längre livslängd än  
 glödlampan.  
+ Vitare ljus än glödlampan.
+ Konstant ljusflöde 
 

- Dyrare att använda än  
 vanliga glödlampor. 
- Brandrisk om lampan  
 välter över. 

Lysrör + Högt ljusutbyte 
+ Lång livslängd 
+ Låg energiförbrukning. 
+ Bra färgåtergivning. 
+ Billiga i inköp. 

- Stora armaturer. 
- Lite industrikänsla över 
 lysrörsarmaturer, inte så 
 hemlika. 
- Livslängden minskar  
 något om de tänds och  
 släcks mycket. 
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Lysrörslampor 
(små lysrör som  
ser ut som  
glödlampor) 

+ Låg energiförbrukning. 
+ Lång medellivslängd, 
 ca 15 000 timmar. 
+ Billigare att använda 
  än med glödlampor. 
+ De behöver ej bytas så 
 ofta som glödlampor. 
+ Passar vanligen i befintlig 
 armatur. Samma sockel 
  som glödlampor, och kan 
  finnas i samma form som 
 glödlampor 
+ Högt ljusutbyte, 
 40-85 lm/W. 
+ Finns med bra  
 färgåtergivning. 
 

- Lysrörslampan strålar 
  mest åt sidorna. Befintlig 
 armatur är kanske inte 
 anpassad efter det eller 
 formen på lysrörslampan. 
 Kan innebära bländning  
 eller att ljuset stängs in i 
 armaturen. 
- Bör helst kallna innan de  
 tänds igen för att inte 
 förlora i livslängd. 
- Dröjer några minuter tills 
  den ger fullt ljus när man  
 tänt den. 
- Går inte att ljusreglera. 

Lysdioder  
(LED- lampor) 
(Ur LED, 2006) 
 

+ Små. 
+ Lång livslängd, 50 000 
 timmar. 
+ Tål stötar och vibrationer.
+ Går att dimma. 
+ Ljusutbyte:  
 vita LED 30 lm/W,   
 färgade LED 50 lm/W. 

- Dålig färgåtergivning. 
 Kallvit LED, Ra 70-80. 
 Varmvit LED – 
 Ra 70 -≤90. 
 
 

 

Belysning inom vården 
I en norsk studie av 31 sjuksköterskors behandling av sår i hemmet konstaterades 
att sex av 32 patienter hade dålig belysning (Ribu et al., 2003). Merparten av 
sårbehandlingarna varade 20-30 minuter. De fann att sjuksköterskorna var osäkra 
i sin bedömning av sår och att de inte använde de senaste behandlingsprinciperna. 
De konstaterar i diskussionsavsnittet av sjuksköterskorna saknar kunskap om 
bedömning av sår, och konstaterar även att dålig belysning i vissa fall kan ha 
bidragit till osäkerheten i bedömningen. I en studie av nattarbete inom omsorgen 
(Freed Solfeldt och Aronsson, 1998), där observationer och intervjuer av 
hemtjänstpersonal gjorts framkom det att natten har andra normer än dagen. 
Dagens norm är aktivitet och nattens normer är tystnad och stillhet. Normen 
byggs in i den fysiska och sociala miljön, arbetsuppgifter och arbetssätt. 
Nattpersonalens målsättning för vårdtagaren är en god sömn. En annan norm de 
beskrev var att arbetet skall gå fort, så att vårdtagaren inte väcks upp mer än 
nödvändigt. De kunde även konstatera att nattens norm är tystnad och dämpad 
belysning, vilket gör att arbetet ofta utförs i halvmörker. 
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Belysningsstandarder 
I boken: Ljus och rum (Månsson, 2003) återges standarden SS-EN 12464-1,  
som specificerar rekommendationer för belysningen i olika vårdlokaler. Det finns 
inga direkta rekommendationer för belysning vid undersökning/behandling i 
hemmiljö. Nedan presenteras rekommendationerna för några vårdsituationer, som 
liknar arbetet inom hemsjukvård för vuxna och barn, se tabell 2.  
 
Tabell 2. Utdrag ur krav på belysning i vårdlokaler (Månsson, 2003). 
 
Typ av vårdlokal Typ av aktivitet Belysnings-

styrka 
Ra-
index 

Bländ-
tal 

Undersökningsrum 
(allmänt) 

Allmän belysning 500 lux 90 19 

Undersökningsrum 
(allmänt) 
Intensivvårdsavdelning 
BB-avdelning 

Undersökning och 
behandling 

1000 lux 90 19 

Intensivvårdsavdelning Allmän belysning 100 lux  
vid golvnivå 

90 19 

Intensivvårdsavdelning Enkel undersökning 300 lux  
vid sängnivå 

90 19 

Intensivvårdsavdelning Nattövervakning 20 lux 90 19 
BB-avdelning Allmän belysning 100 lux  

vid golvnivå 
80 19 

BB-avdelning Enkel undersökning 300 lux 80 19 
BB-avdelning Nattbelysning 5 lux 80 - 
 

Belysningskrav för äldre 
Flera av ögats funktioner påverkas av åldrande. Här presenteras vad som är kan 
vara viktigt att tänka på både för den äldre vårdgivaren och för vårdtagaren. 
Linsen stelnar med åldern, och därmed försämras dess förmåga att ackommodera, 
vilket innebär att man ser sämre på nära håll. I 40-årsåldern är det ganska normalt 
att behöva läsglasögon (Starby, 2003). Det kan i viss mån avhjälpas med mer 
ljus. Ökad belysning medför att linsen drar ihop sig, och därmed fås ett bättre 
skärpedjup (Arbetarskyddsnämnden, 1993). Linsen grumlas med åldern, och den 
blir då mindre ljusgenomsläpplig, vilket innebär att det krävs mer ljus för att se. 
Grumlingarna i linsen är ofta gulaktiga, och gör att man uppfattar blå nyanser 
sämre. Näthinnans förmåga att ställa in känsligheten för kontraster försämras 
med åldern, vilket innebär att det blir svårare att urskilja synobjektet från 
bakgrunden. Mer ljus behövs för att kompensera för det (Wijk, 2004).  
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Vid 100 lux behöver en 60-åring ungefär dubbelt så mycket ljus som en 20-åring. 
De belysningsstyrkor som vanligen anges är avpassade för detaljseendet hos 
medelålders personer. Om belysningen ska användas av äldre får man gå upp en 
nivå i belysningsstyrka. Vid exempelvis rekommendationen 500 lux innebär det 
att man kan behöva gå upp till 750 lux, eftersom ögat reagerar på luminanser 
utifrån en slags logaritmisk skala. Detta kan avhjälpas med platsbelysning 
(Starby, 2003). När man blir äldre försämras även förmågan att ställa om mellan 
ljus och mörker, bl.a. beroende på att näthinnefunktionen avtar. Det innebär att 
man blir känsligare för bländning och effekten av bländningen håller sig kvar 
längre (Arbetarskyddsnämnden, 1993).  
 
Hos äldre är de huvudsakliga orsakerna till synskador; åldersförändringar i gula 
fläcken, grå starr, grön starr och näthinneförändringar p.g.a. diabetes (Wijk, 
2004). Grå starr kan göra ögat mer känsligt för bländning, och då behöver 
armaturen vara bra avbländad. De med grön starr behöver ett bra allmänljus och 
välriktat ljusinfall och de med åldersförändringar i gula fläcken kräver mycket 
ljus och ökad belysningsstyrka, men är inte så bländningskänsliga. Patienter med 
näthinneförändringar p.g.a. diabetes behöver hög luminansnivå, jämn 
luminansfördelning och välriktat ljusinfall (Wijk, 2004). 
 
I en studie genomförd av Sörensen och Brunnström (1995) fick ett antal 
pensionärer med dålig läsbelysning hemma under 3 månader en bra läsbelysning, 
som gav en förbättrad allmänbelysning och en riktad belysning vid läsplatsen. 
Insatsen gav en signifikant påverkan på livskvalitetaspekterna: kontakter med 
andra människor, aptit, kondition, ensamhet, självförtroende, humör och ångest. 
Vid uppföljning 15 månader och 3 år efteråt kvarstod effekten. 
 
Sammantaget krävs för det åldrade ögat en högre belysningsstyrka, bättre 
avbländad armatur, välriktat ljusinfall och goda kontraster. 
 

Hemsjukvård 
Definitionen på hemsjukvård enligt Socialstyrelsen är:  
 
 Hälso- och sjukvård som ges i patientens bostad (även kallat ordinärt 

boende) eller där patienten vistas (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Patienten ska vara registrerad som mottagare av hemsjukvård och ansvaret för de 
medicinska insatserna ska vara sammanhängande över tid. Till ordinärt boende 
räknas boende i vanliga flerbostadshus, egna hem eller motsvarande och är skilt 
från särskilt boende som kommunen enligt socialtjänstlagen är skyldig att inrätta 
för service och omvårdnad av behövande äldre (Socialstyrelsen, 2005). 
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Det finns huvudsakligen två typer av hemsjukvård. Basal hemsjukvård, som 
utförs av primärvården eller på det kommunala boendet, och avancerad 
hemsjukvård, som bedrivs av särskilda hemsjukvårdsteam.  
 
Avancerad hemsjukvård, definieras som specialiserad sjukvård i det ordinära 
boendet med en möjlighet till insatser dygnet runt av ett multiprofessionellt team. 
Omedelbar telefontillgänglighet samt tillgång till läkare krävs liksom kunskaper 
om avancerade behandlingsmetoder i hemmiljö. Avancerad hemsjukvård ersätter 
sluten vård, helt eller delvis. I de fall patienten önskar inläggning i slutenvård 
skall detta kunna ske utan dröjsmål. Hemsjukvård skall kunna ges till alla 
patientgrupper där det är mest fördelaktigt (SLL, 2006).  
 
Ett annat sätt att särskilja vårdformerna är enligt Backman et al. (2001): 
 
Basal hemsjukvård  Avancerad hemsjukvård 
 
• Distriktssköterskeledd • Läkarledd 
• Enskilt arbetssätt  • Teambaserad 
• Dagtid   • Dygnet runt 
• Ringa medicinsk teknologi • Kvalificerad medicinsk teknik 
• Sjukhussäng efter remiss • Sjukhussäng tillgänglig 
• Begränsat upptagningsområde • Stort upptagningsområde 
• Undantagsvis palliativ vård • Hög andel palliativ vård 
• Ej alternativ till slutenvård • Alternativ till slutenvård 
 

Avancerad hemsjukvård  
Vårdformen avancerad hemsjukvård startade för drygt 20 år sedan i Östergötland 
som ett alternativ till sjukhusvård. Grundtanken var att erbjuda patienter 
valmöjligheten att vårdas i hemmet för att på så sätt öka kvaliteten på vården 
(SBU, 1999). Landstingens ekonomi hade också blivit mer ansträngd, vilket lett 
till neddragningar av slutenvårdsplatser. För att kompensera för det byggdes 
hemsjukvården ut med syftet att den skulle kunna ersätta sjukhusvård och vara ett 
billigare alternativ. Vid en inventering gjord av SBU 1998, fann de omkring 50 
enheter i landet som bedrev avancerad hemsjukvård. Dessa tog tillsammans hand 
om 10 000-12 000 patienter på ett år och medelvårdtiden var 55 dagar. Den 
största delen av patienterna fick palliativ vård, men åtminstone en tredjedel 
vårdades för kroniska sjukdomar i tidigare skeden. När det gäller palliativ 
hemsjukvård fann man i SBU: s undersökning, vid sammanställning av 21 
artiklar om palliativ hemsjukvård, att såväl patienter som anhöriga oftare var 
tillfreds med hemsjukvård än med sjukhusvård. När det gäller symtomkontroll, 
funktionsförmåga och upplevelse av livskvalitet fann man att den avancerade 
hemsjukvården gav likvärdiga resultat som för sjukhusvården. 
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Kostnadsberäkningarna var osäkra. Två studier pekade på att kostnaderna var 
lägre för hemsjukvården jämfört med sjukhusvård, men i två studier kunde man 
inte finna några statistiskt säkerställda skillnader i direkta vårdkostnader mellan 
de två vårdformerna (SBU, 1999). Den avancerade hemsjukvården förekommer 
idag i Stockholms läns landsting som sjukhusansluten hemsjukvård (SAH), 
primärvårdansluten hemsjukvård (PAH) eller i form av egna enheter för 
avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Den terminologi som används för att 
beteckna verksamheterna är dock inte enhetlig (Backman et al., 2001). 
 
Våren 2000 (vecka 14) genomfördes, via centrum för Gerontologi och 
Hälsoekonomi, en inventering av den avancerade hemsjukvården i Stockholms 
län. Följande resultat framkom i deras undersökning (Backman et al., 2001): 
 

• 900 vårdnadstagare registrerades under inventeringsveckan. 
• Andelen palliativ vård var cirka 63 %, rehabilitering 6 %, akutgeriatrik 

och övrig vård ungefär 22 %. Uppgifter om inriktning saknades för 9 %. 
• Cirka 4700 hembesök gjordes. Nästan 75 % av hembesöken gjordes av 

sjuksköterska, knappt 12 % av undersköterska och cirka 7 % av läkare. 
• Cirka 65 % av besöken skedde dagtid, 26 % kvällstid och 9 % nattetid. 
• Andelen akuta hembesök var cirka 12 %. 
• I medeltal gjordes 4,7 besök hos patienten under veckan och ju äldre 

patienten var, desto färre besök fick hon/han. 
• den genomsnittliga restiden vid hembesök var cirka 20 minuter. 

 

Avancerad hemsjukvård för barn 
Enligt Stockholms läns landstings uppdragsbeskrivning för avancerad 
hemsjukvård för barn är det följande grupper som behandlas i hemmet (SLL, 
2006): 

1. Barn/patienter i behov av palliativ vård i livets slutskede – sen palliativ 
vård 

2. Barn/patienter i behov av kvalificerad medicinsk vård och omvårdnad på 
grund av ett sjukdomstillstånd som i allmänhet fordrar 
slutenvårdsinsatser. 

3. Barn/patienter i behov av neonatalvård i hemmet. 
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Arbetsmiljö 

Det enskilda hemmet som arbetsmiljö 
I en rapport från Socialtjänsten (Bergh, 1995) har 50 arbetsskadeanmälningar 
inom äldreomsorgen granskats och författaren för en diskussion kring arbetsmiljö 
och farliga situationer inom äldreomsorgen. Han konstaterar att det är få 
”vanliga” hem som i förväg är uttänkta och konstruerade för något annat ändamål 
än ordinärt boende. Han beskriver att hjälpmedel och vissa förändringar i 
hemmiljön kommunicerar budskap om ålderdom och sjukdom, och att dessa 
förändringar av hemmet kan upplevas som hotfulla och mycket ovälkomna, då de 
kan vara ett hot mot den gamles självbild. Han föreslår att man tänker på hemmet 
som en estetisk helhet och inte bara pratar om den eventuella sängen som ska 
flyttas. 
 
Vid förhandling med vårdtagaren om en eventuell förändring i hemmet tycker 
Anders Bergh det är klokt att vid sidan av personalens vinster även lyfta fram 
vilka vinster vårdtagaren gör. Vid några av de arbetsskadeanmälningar han 
granskat konstaterar han att mellan raderna skymtar potentiella faror eller 
psykiskt otillfredsställande situationer även för vårdtagaren. Ett exempel som 
beskrivs är vårdtagaren som ramlar i duschen, där kunde även vårdtagaren ha 
skadat sig. Han tror att en förbättring av arbetsmiljön torde många gånger 
medföra också en säkrare vardag för den äldre. 
 
Anders Bergh föreslår att samarbetet vad det gäller arbetsmiljön mellan 
biståndshandläggare och enhetschef inom äldreomsorgen ska stärkas. Då en ny 
pensionär ska få hemhjälp bör biståndshandläggaren vid sitt hembesök också 
göra en viss arbetsmiljöbedömning. 
 
I en forskningsrapport från Luleå (Berg, 1992) beskriver Elisabeth Berg vilka 
hinder det finns vid arbetsmiljöanpassning i det privata hemmet. Hon börjar med 
att med hjälp av filosofen Jürgen Haberman resonera kring att det i vårt samhälle 
finns en tydlig gränsdragning mellan det offentliga livet och det privata livet. 
Hon tycker därför att det behöver klargöras när det offentliga arbetet som regleras 
av lagar ska utföras i hemmet där det finns andra regler och bestämmelser. Hon 
beskriver att det kan finnas motstridiga intressen. Hemtjänstens personal ska följa 
socialtjänstlagen där det anges att den enskilde har rätt till personlig integritet, 
självbestämmande och valfrihet. Kommunen som arbetsgivare är samtidigt 
skyldig att se till att personalen i hemtjänsten har en bra arbetsmiljö och ibland 
kan dessa intressen kollidera. Kommunen är ytterst ansvarig för de äldres och 
handikappades boende. Detta innebär att kommunen måste erbjuda ett annat 
boende om den enskildes bostad inte anses lämplig ur arbetsmiljösynpunkt.  
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Hon påtalar att vårdbiträdena har rätt att kräva en bra arbetsmiljö, men att de 
samtidigt saknar formell makt att påverka sin arbetssituation, de är därför 
beroende av att ha en bra relation till vårdtagaren och dess anhöriga. Ett hinder 
kan vara pengar. Det är svårare att få till en förändring om den enskilde måste 
betala för hjälpmedlet eller ombyggnaden. 
 
Vid intervjuer med sammanlagt 65 hemtjänstassistenter, vårdbiträden, 
distriktssköterskor och distriktsläkare i en kommun i Norrbotten 1991 (Berg, 
1992) framkom att majoriteten av vårdbiträdena särskilt betonade att det arbete 
de bedrev skedde i vårdtagarens hem och att det är något som särskilt måste 
respekteras. 
 

Man måste först tänka att det är deras hem och i andra hand min 
arbetsplats. Man måste respektera att det är deras hem, hon vill ha 
det så här om än jag tycker att det är fel, det måste jag respektera, 
det är väldigt olika hur människor är (Berg, 1992). 
 

Arbetsmiljö inom avancerad hemsjukvård 
Under 1999 beslutade sig arbetsmiljöhandläggarna i Stockholms läns landsting 
tillsammans med Yrkesmedicinska enheten för att göra en kartläggning av 
arbetsmiljön inom den avancerade hemsjukvården i Stockholm. De inventerade 
specifika arbetsmiljöfaktorer som skulle beaktas i undersökningen. De faktorer de 
identifierade var bl.a. transport (bil- och parkeringsfrågor), säkerhetsfrågor (hot 
och våld), ergonomi (bl.a. trånga utrymmen och bristfällig arbetsyta och 
belysning vid läkemedelshantering), hygien och patientens hem (bl.a. gäst i 
hemmet och avgränsningar mot anhöriga och hemtjänst). Första undersökningen 
gjordes år 2000 (Backman et al., 2001), och en uppföljning av densamma har 
gjorts 2005 (Backman, 2007). I undersökningen 2005 angav 72 % av personalen 
att de störs i sitt arbete av dålig belysning hos patienten. Vid den ordinarie 
arbetsplatsen angav 2 % att de stördes av dålig belysning. Andra störande 
moment i hemmet redovisas i figur 3. Sjuksköterskor och undersköterskor var två 
undergrupper som stördes mest av dålig belysning. Av sjuksköterskorna var det 
82 % som stördes av belysningen hos patienten (Backman, personlig 
kommunikation). Vid uppföljningen 2005 kom förslag på att bl.a. dålig 
belysning, dåliga arbetsställningar, röklukt och husdjur i patientens hem borde 
uppmärksammas mer (Backman, 2007). 
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Figur 3. Andel personal som rapporterat störningsmoment i arbetet i patientens 
bostad uppdelat på mättillfälle. De tre sista störningsmomenten studerades inte 
år 2000 (Backman, 2006). 
 
I en arbetsmiljöenkät som besvarades av 45 personer verksamma inom den 
avancerade hemsjukvården i Stockholm svarade 73 % att de körde eller åkte bil 
en fjärdedel av arbetsdagen och 20 % körde bil hälften av dagen (Wiberg, 1998) 
På frågan om precisionsarbete förekom mer än två timmar per dag, t.ex. vid 
provtagning svarade 29 % att de gjorde det varje arbetsdag, 35 % svarade att det 
gjorde det någon/några dagar/vecka. Det var 51 % som tyckte att arbetet skedde i 
trånga utrymmen eller med begränsad framkomlighet någon/några dagar/v och 
25 % svarade varje dag. Att utföra arbetsuppgifter med armarna och händerna i 
”luften” framför sig utan understödsyta svarade 53 % att det skedde en fjärdedel 
av tiden och för 16 % halva arbetstiden. 
 

Muskuloskeletala besvär bland sjuksköterskor 
Vid uppföljningen av arbetsmiljön inom hemsjukvården var det 43 % som 
rapporterat nackbesvär dagligen, varje vecka eller ett par dagar i månaden, och  
38 % rapporterade på samma sätt besvär med nedre delen av ryggen (Backman, 
2007). Vid Arbetsmiljöundersökningen (Arbetsmiljön, 2005) rapporterade 34 % 
av sjuksköterskorna besvär från övre delen av rygg/nacke, 27 % från nedre delen 
av ryggen, 27 % från axlar eller armar den senaste veckan. 
 
I en studie bland 113 svenska distriktssjuksköterskor rapporterade 51 % av dem 
nackbesvär senaste året, och 29 % rapporterade nackbesvär senaste veckan 
(Johnsson et al., 1995). Ländryggsbesvär hade 69 % haft senaste året, och 36 % 
senaste veckan. Besvär från skuldror angavs av 49 % senaste året och 12 % 
senaste veckan.  
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I samma undersökning gjordes en bedömning av deras arbetsställningar vid 
såromläggningar enligt RULA (en metod för egenutvärdering av arbetsställningar 
och skaderisker). De fann att alla 40 registrerade arbetsställningarna utom en 
skulle behöva åtgärdas omedelbart och att antalet riskfaktorer för 
muskuloskeletala besvär var högt. Efter studien noterades att sjuksköterskorna 
själva börjat diskutera sina arbetsställningar, och att de hade börjat ändra sina 
arbetsställningar. Bl.a. satt de på en stol vid omläggningarna, hade 
omläggningsmaterialet inom räckhåll och en god belysning. 
 
Vid en studie av 1163 sjuksköterskor i USA (Trinkoff et al., 2002) rapporterade 
ca 46 % nackbesvär, 35 % skulderbesvär och 47 % ryggbesvär senaste året. 
 

Aktuella lagar och föreskrifter  
Vid sjukvård och vård och omsorg i det enskilda hemmet gäller samma lagar som 
vid sjukvård på en mottagning eller på ett sjukhus. Flera lagar gäller parallellt 
(Hälso- och sjukvårdslagen och Arbetsmiljölagen, Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade och Socialtjänstlagen), utan att någon av dem formellt 
har företräde framför de andra. Vidare finns det ett flertal arbetsmiljöföreskrifter i 
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) som reglerar arbetsmiljön och 
föreskrifter som reglerar vården från Socialstyrelsen författningssamling 
(SOSFS). De föreskrifter som är tillämpliga vad det gäller belysning i 
hemsjukvården presenteras nedan: 
 

• Arbetsplatsens utformning   (AFS 2000:42) 
• Omvårdnadsarbete i enskilt hem   (AFS 1990:18) 
• Systematiskt arbetsmiljöarbete  (AFS 2001:1) 
• Belastningsergonomi   (AFS 1998:1) 
• Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet (SOSFS 2005:12) 

 i hälso- och sjukvården   
 
Arbetsgivaren ansvarar enligt § 11-17 i föreskriften: ”Arbetsplatsens utformning” 
för att belysningen ska uppfylla arbetskraven för arbetstagaren. Enligt 
föreskriften ”Omvårdnadsarbete i enskilt hem” ska arbetsgivaren se till att det 
finns tillräckligt med utrustning för arbetet. I föreskriften ”Systematiskt 
arbetsmiljöarbete” beskrivs arbetsgivarens skyldighet att systematiskt bedöma 
risker för arbetstagaren, varav dålig belysning kan vara en risk. Hälso- och 
sjukvårdslagen anger att vården ska ske i samråd med den boende och bygga på 
respekt för människornas självbestämmande rätt och integritet. Nedan redovisas 
kort de lagar och föreskrifter som omfattar belysning inom hemsjukvården. De 
meningar som inleds med paragraftecken är direkta citat från föreskrifterna, och 
sammanfattningen är en egen sammanfattning av kommentarerna till föreskriften. 
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Arbetsmiljölagen (AML)  
Lagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt 
uppnå en god arbetsmiljö. När det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande 
ska de arbetshygieniska förhållandena vara tillfredsställande. Här anges även att 
arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett 
sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god 
arbetsmiljö (AML, 2006).  
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) (AFS 2001:1) 
Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete: 
 
2 § Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens 
arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant 
sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås. 
 
3 § Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har 
betydelse för arbetsmiljön. 
 
5 § Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur 
arbetsmiljöförhållandena skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall 
förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det skall finnas rutiner 
som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till. 
 
7 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och 
riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och 
en tillfredsställande arbetsmiljö skall uppnås. 
 
Sammanfattning av kommentarer till 7 § 
Arbetstagarna behöver kunskaper om vilken personlig skyddsutrusning och vilka 
tekniska hjälpmedel som kan behövas i arbetet. Det är viktigt att arbetsgivaren 
lägger ned tillräcklig tid på att motivera dem att använda utrustningen och 
hjälpmedlen och att arbetstagaren använder dessa. Det är helt nödvändigt att 
arbetstagaren får klart för sig vilka risker som finns med de egna 
arbetsuppgifterna och vad som ska göras för att undvika ohälsa och olycksfall. 
 
Riskbedömning, åtgärder och uppföljning 
8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma 
riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. 
När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om 
ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. 
Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. 
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Ändringar i verksamheten 
Det är angeläget att ta hänsyn till arbetsmiljön, dels innan verksamheten kommit 
igång, dels inför förändringar under löpande drift. 
10 § Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt 
genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa i arbetet. Åtgärder 
som inte genomförs omedelbart, skall föras in i en skriftlig handlingsplan. 
 
En broschyr från Arbetsmiljöverket: ”Utrymme för arbetsmiljön i hemtjänsten 
och vid arbete i enskilt hem” beskriver på ett lättfattligt sätt hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet kan gå till i praktiken (Arbetsmiljöverket, 2006). 
 
I en rapport från Arbetsmiljöverket, där man kartlagt hur långt olika 
företag/organisationer kommit med sitt systematiska arbetsmiljöarbete 
(Arbetsmiljöverket, 2003), ansåg 41 % av arbetsgivarna och 29 % av 
skyddsombuden att SAM är infört och fungerar. Det rapporterades av 65 % av 
arbetsgivarna respektive 73 % av skyddsombuden att de undersökt och bedömt 
risker i arbetsmiljön. Skriftliga handlingsplaner, på det som inte är åtgärdat, 
angav 32 % av arbetsgivarna respektive 50 % av skyddsombuden att det 
upprättats.  

Arbetsplatsens utformning (AFS 2000:42) 
Dagsljus 
11 § Vid stadigvarande arbetsplatser, i arbetslokaler och personalutrymmen, som 
är avsedda att vistas i mer än tillfälligt, skall det normalt finnas tillfredsställande 
dagsljus och möjlighet till utblick. 
 
Belysning 
Allmänna regler 
12 § Belysningen ska planeras, utföras och underhållas samt undersökas i den 
omfattning som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. 
 
Sammanfattning av kommentarer till 12 § 
Ljusbehovet kan tillfredsställas med dagsljus, artificiell belysning eller en 
kombination av dessa. Dagsljuset varierar kraftigt. Normalt dimensioneras 
belysningsanläggningar utan hänsyn till dagsljus. Vid planering och bedömning 
av en belysningsanläggning kan följande faktorer behöva beaktas: 
belysningsstyrka, luminansfördelning, ljusets riktning, kontrast, bländning, 
färgåtergivning och ljusfärg. Otillräcklig eller alltför stark belysning, felaktigt 
ljusinfall, reflexer och skuggbilder ökar risken för olycksfall samt kan ge upphov 
till exempelvis ögonbesvär eller belastningsskador. Tillfredsställande 
ljusförhållanden behövs inte enbart på arbetsplatsen utan även i angränsande 
utrymmen och områden där personer vistas eller förflyttar sig under arbetsdagen, 
såsom exempelvis trapphus, gångar och vägar. 
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Även återkommande rengöring av arbetsplatsens rumsytor är väsentlig för 
arbetslokalens ljusförhållanden. 
 
13 § Belysningen ska anpassas till de arbetandes olika förutsättningar och de 
synkrav som arbetsuppgifterna ställer. Belysningen skall ha en för den enskilde 
lämplig fördelning och riktning. Bländning ska undvikas så långt det är möjligt. 
 
Sammanfattning av kommentarer till 13 § 
En god arbetsbelysning har i första hand till uppgift att tillgodose behovet av ljus 
för arbetsuppgiften. Ljusbehovet bestäms bl.a. av den individuella synförmågan 
och arbetsuppgifternas art, detaljstorlek och kontrast samt krav på precision och 
snabbhet. För att uppfylla kraven i 13 § kan den artificiella belysningen utformas 
som allmänbelysning av olika typer eller som allmänbelysning i kombination 
med platsbelysning. Syftet med allmänbelysningen är att ge tillräckligt med 
belysning såväl i det inre synfältet (på synobjektet) som i det yttre och perifera 
synfältet. För att undvika direktbländning bör ljuskällorna avskärmas. 
 
Allmänbelysningen säkerställer emellertid inte alltid att varje enskild arbetsplats 
får rätt belysning. Det kan i vissa fall avhjälpas med lokaliserad allmänbelysning 
som åstadkoms med speciellt riktade och fördelade armaturer. 
 
Med platsbelysning nära synobjektet är det lätt att uppnå riktig 
luminansfördelning i det inre synfältets olika delar samt undvika störande 
skuggor och reflexer. Genom att flytta, vrida eller på annat sätt reglera 
belysningsarmaturen har den enskilde möjligheter att anpassa belysningen efter 
sina behov. På tillfälliga arbetsplatser, exempelvis vid vägarbete och skogsarbete 
måste arbetsbelysning ofta ordnas med flyttbara armaturer. Flyttbara mindre 
lampor, såsom handhållna lampor och pannlampor kan i vissa fall, t.ex. på 
bangårdar, användas för att få nödvändig platsbelysning. 
 
14 § Belysning och arbetsplatsens utformning skall vara sådan att man med 
tillfredsställande säkerhet utan onödiga anpassningssvårigheter kan förflytta sig 
mellan eller i olika lokaler eller arbetsområden med skilda 
belysningsförhållanden. 
 
Sammanfattning av kommentarer till 14 § 
Starka och plötsliga luminansändringar i en arbetslokal eller inom ett 
arbetsområde medför besvär genom att ögat behöver en viss tid för anpassning 
till olika luminansförhållanden. Problemen kan således uppstå vid hastig 
förflyttning från en väl belyst plats till en mindre belyst plats eller omvänt. 
För att begränsa anpassningsbesvären kan övergången mellan lokaler eller 
områden med stora luminansskillnader ske under stegvis förändrade 
luminansförhållanden.  
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Ljuskällor och belysningsanläggningar 
15 § En ljuskällas återgivning av färg skall vara lämplig för arbetsuppgiften.  
 
Sammanfattning av kommentarer till 15 § 
Ljuskällor med olika färgåtergivningsförmåga kan förstärka eller försvaga 
färgkontrasten, vilket är av stor betydelse för förmågan att se bra. Det kan vara 
tröttande och psykiskt påfrestande att arbeta i ljus med mindre god 
färgåtergivning. Om arbetsuppgiften ställer krav på extra noggrann 
färgbedömning är det särskilt viktigt att ljuskällan har rätt anpassad 
färgtemperatur, samt att dess färgåtergivningsindex (Ra) är högre än 90. 
Sådana krav kan exempelvis ställas på vissa arbetsplatser i bl.a. färgfabriker, 
laboratorier och på sjukhus. 
 
16 § Belysning skall vara utformad så att besvärande flimmer inte uppstår.  

Omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18)  
3 § Arbetstagarna skall få information om de förhållanden som påverkar 
arbetsmiljön, instruktioner för arbetet samt stöd och handledning. 
 
5 § Arbetsgivaren skall se till att det finns tillräcklig utrustning för arbetet. 
 
Sammanfattning av allmänna råd om tillämpningen 
När ändringar i arbetsmiljön i hemmet aktualiseras är det mycket viktigt att detta 
sker i samråd med den enskilde eller dennes företrädare.  
 
Till 2 § För att arbetsmiljön skall bli tillfredsställande är det viktigt att 
arbetsgivaren i samband med beslutet om hemtjänst och hemsjukvård tar hänsyn 
till alla de förhållanden i det enskilda hemmet som kan påverka arbetet där. 
 
Till 3 § Arbetsgivaren har en allmän skyldighet enligt arbetsmiljölagen  
(3 kap 3 §) att förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs 
och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet. 
 

Belastningsergonomi (AFS 1998:1) 
Arbetsgivarens ansvar 
2 § Arbetsgivaren ska så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbete 
och arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda för kroppen gynnsamma 
arbetsställningar och arbetsrörelser. 
 
Om särskilda synhjälpmedel behövs för att möjliggöra gynnsamma 
arbetsställningar och arbetsrörelser skall dessa tillhandahållas av arbetsgivaren. 
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Sammanfattning av kommentarer till 2 § 
Att kunna se det man arbetar med utan ansträngning är viktigt för att minska 
risken för olycksfall och belastningsbesvär. För att kunna utföra arbetet på ett bra 
sätt behövs först och främst tillräckligt med ljus, som varken bländar eller ger 
besvärande reflexer. Är belysnings- och synförhållandena bristfälliga 
kompenserar man detta genom att spänna inte bara musklerna i och kring ögonen, 
utan även muskler i t.ex. nacke och axlar. Man rättar in sin arbetsställning för att 
kunna se arbetsobjektet. Även om syn- och belysningsförhållandena är fullgoda 
kan man emellanåt tvingas inta påfrestande arbetsställningar för att kunna se. Det 
kan då vara nödvändigt att arbetstagaren i stället använder sig av individuellt 
utprovade synhjälpmedel, speciellt anpassade för arbetet. Sådana hjälpmedel är 
arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla. Exempel på sådana synhjälpmedel är 
arbetsglasögon, speciell tillsatsbelysning eller förstoringsglas. 
 
Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5) 
6 § Alla som regelbundet arbetar vid dator minst 1 tim/dag skall genomgå 
synkontroll. (Arbetsmiljöverket, 1998) 
 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god 
vård. Detta innebär att den särskilt skall vara av god kvalitet med en god 
hygienisk standard, tillgodose patientens behov av trygghet i vården och 
behandlingen och bygga på respekt för patienten självbestämmande och integritet 
(HSL, 1982). 
 

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 
I SOSFS 2005: 12 (Medicinal) behandlas kvalitet och patientsäkerhetsfrågor 
inom de verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. 
Patientsäkerhetsarbete definieras där som:  
 

”arbete som syftar till att analysera, fastställa och undanröja orsaker till 
risker, tillbud [händelse som hade kunnat medföra vårdskada] och 
negativa händelser [händelse som medfört vårdskada]”(SOSFS 2005:12) 
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Nedan presenteras ett utdrag från SOSFS 2005:12 som kan vara aktuellt vid 
belysning i det enskilda hemmet: 
 
Riskhantering 
5 § Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner för att  
1. identifiera, analysera och bedöma riskerna i verksamheten, 
2. åtgärda orsakerna till riskerna, och  
3. göra en särskild riskbedömning vid väsentliga förändringar i verksamheten. 
 
Avvikelsehantering 
6 § Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner för att identifiera, 
dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud samt fastställa och 
åtgärda orsakerna och följa upp vidtagna åtgärders effekt. 
 
Stockholms läns landsting har utarbetat en handlingsplan för att förbättra patient-
säkerhetsarbetet, med syftet att stödja utvecklingen av en organisationskultur 
inom den landstingsfinansierade hälso- och sjukvården som präglas av lärande – 
inte syndabockstänkande (SLL, 2006). 
 
De lyfte fram fem riskområden som särskilt angelägna att påbörja ett systematiskt 
förbättringsarbete inom: 

1. Brister i läkemedelshanteringen 
2. Brister i vårdhygienen 
3. Fallskador inom vård och omsorg 
4. Brister i informationsöverföring  
5. Brister i kommunikationen  

 
Socialstyrelsen gjorde 2005 en tillsyn av patientsäkerheten vid ASIH/SAH i 
Stockholms län. De fann att nästan samtliga verksamheter saknade 
dokumenterade rutiner för riskanalys och ingen verksamhet genomförde 
systematiskt riskanalyser. Många uppgav att läkemedelshantering var ett 
riskområde. Av verksamheterna var det 14 av 15 som uppgav att de hade 
dokumenterade rutiner för avvikelser (Socialstyrelsen, 2005). 
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Användbarhet 
I standarden ISO 9241-11 med titeln ”Riktlinjer för användbarhet” definieras 
användbarhet som: 
 

”den utsträckning i vilken en specifik användare kan använda en 
produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet 
och tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang” 
(Ergolab, 2007)  

 
Användbarheten påverkas av vem användaren är, användarens situation och 
fysiska miljö. Användbarhet kan mätas genom att mäta effektiviteten, 
ändamålsenligheten och tillfredsställelsen med en produkt (Ergolab, 2007). 
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Metod 
Flera olika metoder användes för att täcka in problemet från olika håll. De 
presenteras under metodavsnitten:  
 
1. Kontextuell utforskning. 
2. Synergonomienkät.  
3. Analys av befintlig belysning.  
4. Test av 10 befintliga belysningar i laboratorieliknande miljö. 
5. Test av 5 belysningar i hemmiljö. 
 
Kontexteull utforskning 
Kontextuell utforskning är en metod inspirerad av entnografin, som används bl.a. 
vid design av nya produkter och system. Det går ut på att försöka skapa sig en 
bild av ”den verkliga arbetssituationen” genom exempelvis intervjuer och 
observationer (Stolterman, 2004). För att få en uppfattning om belysning inom 
hemsjukvården och hur frågan hanteras gjordes en utforskning före studiens start 
där inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverket lästes, frågor ställdes till 
representanter från den avancerade hemsjukvården i Stockholm och studiebesök 
genomfördes i några enskilda hem. Nedan presenteras denna utforskning för att 
ge en bild av hur belysningsmiljön kan se ut i hemmet och den kunskap som 
insamlats före studiens start. Utforskningen låg till grund för utformningen av 
innevarande studie och då framför allt för kravanalysen och synergonomienkäten. 
 

Inspektions- och tillsynsmeddelanden 
Inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverkets tillsyner av hemsjukvården 
lästes. I fyra av nio utvalda inspektionsmeddelanden fanns dålig belysning 
nämnd, och krav ställdes på att förbättra denna. En kommentar från en 
arbetsmiljöinspektör var:  
 

”Låga sängar och dåligt ljus gör att personalen arbetar i ogynnsamma 
arbetsställningar vid t.ex. omläggningar.” 

 
Krav ställes på att detta skulle åtgärdas enligt 2 § i AFS 1998:1 samt 5 § i AFS 
2001:1. Vid en av inspektionerna (Arbetsmiljöverket, 2003:38329) ställdes krav 
på att ordna kompletterande belysning att använda när befintligt ljus är 
otillräckligt, och på att ett sådant hjälpmedel skulle vara utformat så att ljuset kan 
riktas och händerna blev fria. Resultatet från denna inspektion rekvirerades, för 
att se hur detta åtgärdats. Arbetsgivaren hade då köpt in pannlampor som 
personalen var nöjda med. 
 



 44

Gunilla Wallin på Arbetsmiljöverket presenterade den riktade tillsynsinsats de 
hade under 2004-2006 mot vård och omsorg. Belysning var inte med i det 
tillsynsmeddelande som skickats till arbetsgivaren där bl.a. en bilaga över 
tänkbara risker vid vård i hemmet fanns med. Gunilla Wallin föreslog att 
belysning skulle kunna fungera som en modell för hur man kan arbeta med 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Hon trodde att belysning skulle kunna vara ett 
mindre laddat område, jämfört med exempelvis psykosociala frågor och större 
ommöbleringar hemma hos patienten, och därför lämpligt för att lära sig 
analysera risker och att arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön. 
 

Inspektion av hemtjänst 
Följde med en arbetsmiljöinspektör, Marianne von Döbeln, på två inspektioner 
av hemtjänsten i en kommun i Stockholms län. Vid inspektionerna var 
resultatenhetschefen, gruppchefen, några vårdbiträden och skyddsombud 
närvarande. Några frågor om belysning ställdes. Hur de tycker att belysningen är 
hemma hos vårdtagaren och om och hur de störs i sitt arbete. Nattpersonalen på 
den första inspektionen sa att det ibland är dålig belysning på natten. De berättade 
att de hänt att alla lampor varit trasiga hemma hos en vårdtagare, och att de då 
fick jobba i mörker. Dagpersonalen hade inte meddelat att lamporna var trasiga. 
De hade ingen bärbar belysning med sig. Resultatenhetschefen föreslog 
pannlampor, vilket nattpersonalen skrattade åt. Resultatenhetschefen föreslog då 
golvlampor som inte sprider skenet så att sambon bländas. Resultatenhetschefen 
berättade att de haft en arbetsskada på natten relaterad till belysningen. 
Personalen ville inte tända belysningen av hänsyn till sambon. Detta innebar att 
de inte kunde använda liften p.g.a. att de inte såg. De gjorde då en manuell 
förflyttning av vårdtagaren, vilket fick till följd att en i personalen skadade 
ryggen. Enligt Marianne von Döbeln är du skyldig att använda de arbetstekniska 
hjälpmedel som din arbetsgivare tillhandahåller. En person berättade att hon varit 
med om att lysrör flimrar, och att det kan vara både besvärande och en brandfara.  
 
Efter inspektionen ställde Arbetsmiljöverket bl.a. krav på att de ska göra 
riskbedömningar innan arbete påbörjas i det enskilda hemmet, att risker ska 
undersökas regelbundet, att riskbedömningen ska vara skriftlig, att de anställda 
ska få kunskaper om riskerna för att kunna förebygga ohälsa och olycksfall 
(Arbetsmiljöverket, AIST 2006/21157).  
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Nätverksmöte inom avancerad hemsjukvård 
Deltog på ett nätverksmöte för den avancerade hemsjukvården 13/10 - 2006 som 
arrangerades av Lena Backman från Arbets- och miljömedicin, Stockholms läns 
landsting. Tolv personer från olika enheter i Stockholm deltog. Resultat från en 
arbetsmiljöenkät riktad till den avancerade hemsjukvården presenterades. Där 
framgick det att ca 70 % stördes av dålig belysning i hemmet (Backman, 2007). 
Innevarande studie om arbetsbelysning och synergonomi presenterades och 
frågor ställdes om vem som bedömer arbetsmiljön, om de har någon checklista 
för arbetsmiljön, om belysning finns med på checklistan, om de kunde ge 
exempel på när de störs av dålig belysning, om de kände till några tillbud som 
hänt relaterat till dålig belysning, om arbetsgivaren tillhandahåller någon form av 
bärbar belysning, om belysning är en viktig fråga och om de hade några 
önskemål på en eventuell ny belysning framtagen för hemsjukvården. 
 
En person från Nackageriatriken berättade att de bedömer arbetsmiljön innan 
patienten ska gå hem. Andra berättade att det görs när patienten kommit hem. En 
person från Brommageriatriken berättade att det görs successivt när patienten 
kommit hem, och att arbetsterapeuten brukar se över arbetsmiljön, föreslå höj- 
och sänkbar säng, och att de då även kunde föreslå att flytta in en bättre lampa i 
sovrummet. En representant från Dalens sjukhus berättade att de har en 
checklista, men det var osäkert om belysning finns med.  
 
En person berättade att problemet med belysning är störst på kvällen och natten, 
och en episod beskrevs där hon en kväll fått flytta en lampa för att få ljus, men att 
sladden ändå inte räckt till. Fler exempel på situationer där de angav att bra ljus 
behövs var hantering av medicinpumpar och dra upp läkemedel. En representant 
från Dalens sjukhus berättade att de inte vill störa eller väcka andra på natten, att 
det är så i kulturen. En person berättade att det hänt att de tagit med sig 
kontorsbelysning, att de hänt att de bytt glödlampor fastän det inte är deras jobb. 
En annan person sa att de brukar säga att de måste tända för att se.  
 
En person berättade om ett tillbud med förväxling av Natrium och Kalium som 
förvaras i liknande ampuller. En person påtalade att det är en avvikelse, om det är 
så mörkt att man riskerar att göra fel. 
 
Gällande belysning som arbetsgivaren tillhandahåller så svarande en person från 
Astrid Lindgrens barnsjukhus att de köpt pannlampor och GPS, för att kunna 
navigera bättre i mörkret. De tyckte att dessa fungerar bra. En person berättade 
att de har fått små lampor på sina nyckelknippor. 
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En person svarade att den är belysningsfrågan är viktig för att minimera risken 
för misstag. Flera instämde och såg belysning som en säkerhetsfråga. 
 
Önskemål som framkom angående en framtida ny belysning var: En person 
tyckte att det optimala vore om den kunde lämnas hos patienten. Andra krav som 
framfördes var att den skulle vara lätt, inte gå sönder och vara billig. En person 
kom att tänka på en lampa med förstoringsglas som finns på vårdcentralen. 
 

Studiebesök inom hemsjukvården 
Följde med en sjuksköterska inom den avancerade hemsjukvården i Nacka en 
kväll i november. Hon hade 18 års erfarenhet av avancerad hemsjukvård. Det var 
helt mörkt ute. Vi gjorde fem hembesök. Nedan redovisas vilken typ av 
belysningar som användes i de olika hemmen, som exempel på och en 
beskrivning av, hur miljön kan se ut hemma hos patienten.  
 

  
 
Figur 4 och figur 5. Besök hos patient inom hemsjukvården. Till vänster 
förbereddes läkemedel och en läkemedelslista ligger på det vita bordet. Till 
höger förbereddes droppbehandling och en spruta. 
 
Före första hembesöket berättade vårdpersonalen att det kunde vara dålig 
belysning där. Vi kom in i ett rum i lägenheten där olika sjukvårdsprodukter 
förvaras (figur 4). Det fanns en glödlampa i taket med glasarmatur. En lampa 
med tygklädd skärm på fot stod på en bänk. Där skulle hon dra upp läkemedel i 
sprutor. Det fanns även en lista som man kan behöva läsa på. Med bara 
takbelysningen tyckte jag att det var ansträngande för ögonen att se listan. 
Sjuksköterskan tände takbelysningen, som enligt min uppfattning inte gav 
tillräckligt med ljus i rummet, men sjuksköterskan tyckte att det var ok. När jag 
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frågade frun i huset om jag får ta en bild på belysningen tipsade hon oss om att 
tända bordslampan (lampa på fot med skärm). Det blev då ett helt annat ljus i 
rummet och det gick att läsa vad som står på listan utan ansträngning. 
Läkemedlen sprutades in i en infart på patienten, som satt i vardagsrummet. Inte 
lika synkrävande som att spruta i ett blodkärl. 
 
Andra hembesöket gick till en man som var sängliggande. I rummet fanns en 
taklampa och en lampa på fot som stod vid sängen. Sjuksköterskan delade 
medicinen i köket där det var bättre belysning. 
 
Tredje hembesöket gick till en dam som skulle få dropp. Patienten hade förberett 
allt som behövs för droppet och sprutan på diskbänken i köket. Det fanns två 
taklampor framför diskbänken och ett lysrör under köksskåpen, se figur 5. 
Patienten tände och sa att det är för att sjuksköterskan ska se. Sjuksköterskan 
drog upp ett flertal sprutor med läkemedel, förberedde dropp och en spruta. I 
köket sattes droppet i en infart på bröstet. Hon behövde läsa på bipacksedeln till 
sprutan i köket. Med takbelysningen tänd upplevdes belysningen vara tillräcklig. 
Sprutan som sedan sattes i skinkan gavs liggande i sängen. Taklampan var tänd 
och hon tände även sänglampan. Jag uppfattade fortfarande belysningen som 
svag, men arbetsuppgiften var inte så synkrävande. 
 
Det fjärde hembesöket gick till en man som skulle få dropp. Det fanns flera olika 
lampor i rummet, taklampa, skrivbordslampa och fönsterlampa. Taklampan var 
tänd och sjuksköterskan tände även skrivbordslampan vid skrivbordet där 
sjukvårdsprodukterna fanns då jag var med.  
 
Det femte hembesöket gick till en man som skulle ha dropp. I lägenhetens 
tvättstuga fanns en vit bänk där mediciner och övriga medicinska produkter är 
framdukade. Det fanns en lysrörsarmatur i taket, som jag upplevde gav 
tillräckligt med ljus, men risk fanns för ev. för slagskugga och en platsbelysning 
kunde eventuellt vara önskvärd. 
 
Jag berättade för sjuksköterskan att jag samarbetar med en industridesigner, och 
att en av hans idéer är att göra en belysning som liknar en droppställning eller 
som man kan sätta på en droppställning. Hon tyckte att det var en mycket bra idé. 
Hon vill kunna rikta ljuset så att det kommer snett bakom axeln. Flera av 
patienterna inom den avancerade hemsjukvården har redan droppställningar 
hemma hos sig. 
 
Vid möte med Lars Adamsson (personlig kommunikation) på armaturtillverkaren 
Sunnex berättade han om att man på en Magnetkameraavdelning i Finland testat 
med pannlampor och ficklampor, men att det inte fungerat beroende på att 
ljuskäglan flyttas när du flyttar på huvudet. 



 48

 

Litteratursökning 
En sökning gjordes bland Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelanden på 
hemsjukvård. Träffar som i rubriken kunde härledas till hemsjukvård, eller 
sjuksköterskor plockades fram. Sökte på belysning i KTH:s biblioteksdatabas. 
Valde ut det som hade med vård och arbetsmiljö att göra. Många av 
böckerna/rapporterna var av äldre datum. Sökte i Arbline på belysning, 
arbetsmiljö och hemsjukvård, risker och hemtjänst i olika kombinationer. Sökte i 
databasen Ovid på ”lighting and home care” och hittade en artikel om sårvård där 
de även nämnde belysning. Fick grundlitteratur om synergonomi och belysning 
av Per Nylén, AV. Sökte i Pubmed på ”neck symptoms, prevalence and nurse” 
och hittade en relevant artikel. Sökte på ”work related musculoskeletal disorders 
and nursing” och fann ingen relevant artikel. Sökte i Pubmed på ”home care and 
lighting” och ”nurse and lighting”, men fick inga relevanta träffar. Sökte i 
hjälpmedelsinstitutets bibliotekskatalog på belysning, och fann några böcker och 
rapporter om belysning. Sökte i Pubmed på ”nurse and asthenopia”, ”nurse and 
eye discomfort”, ”nurse and visual strain”, men fann inga studier på ögonbesvär 
hos sjuksköterskor. 
 

Synergonomienkät 

Pilotenkät 
En pilotenkät skickades under november 2006 till fyra sjuksköterskor inom LAH 
(Lasarettsansluten hemsjukvård) i Motala. Alla pilotenkäter besvarades, och de 
flesta frågorna var ifyllda. En sjuksköterska hade inte fyllt i hur många kvällar 
och nätter hon arbetade. Den frågan förtydligades därför i den riktiga enkäten. En 
hade svarat att hon hade ett annat arbete. Frågan väcktes då om vilken yrkestitel 
hon hade i det arbetet, för att på så sätt få en uppfattning om hon hade ett annat 
yrke som ev. kunde påverka resultatet.  
 

Undersökningsgrupp synergonomienkät 
Synergonomienkäten skickades till sammanlagt 109 sjuksköterskor verksamma 
vid fyra olika landstingsdrivna enheter inom den avancerade hemsjukvården i 
Stockholms län. Dessa var: 
 

• ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) i Nacka (12 enkäter) 
• SABH (Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i hemmet)  

Astrid Lindgrens sjukhus  (12 enkäter)  
• ASIH Dalens sjukhus  (50 enkäter)  
• ASIH Långbro Park  (35 enkäter)  
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Tre av enheterna valdes från en lista över verksamma enheter inom avancerad 
hemsjukvård (Backman et al., 2001). Projektet presenterades också på ett 
nätverksmöte för arbetsmiljöintresserade i oktober 2006, och då anmälde sig en 
representant för SABH som intresserad av att delta i projektet. De andra 
enheterna tillfrågades om de ville medverka, och därefter skickades enkäterna ut 
till en kontaktperson på respektive enhet, som distribuerade enkäterna vidare till 
frivilliga sjuksköterskor i organisationen. På ASIH i Nacka och SABH, med 
vardera 12 anställda sjuksköterskor, fick alla enkäten. På Dalens och Långbro 
parks arbetsplatser fick ungefär varannan sjuksköterska enkäten. 
Kontaktpersonen på respektive enhet fick instruktioner om att lämna enkäten till 
varannan anställd på en lista över de anställda. De fick instruktioner om att hoppa 
över dem som för tillfället inte var i arbete p.g.a. sjukdom, semester eller 
liknande. Enkäten skickades ut till ASIH i Nacka i slutet på november 2006. 
SABH och Långbro Park fick den i december 2006, och Dalens sjukhus fick 
enkäten i slutet på januari 2007. Detta beroende på när jag fick tag på respektive 
kontaktperson. En påminnelse gick ut till respektive enhet ca 4 veckor efter att 
enkäten lämnats ut.  
 

Frågor synergonomienkät 
Enkäten bestod av 62 frågor indelade i avsnitten: personuppgifter, 
arbetsuppgifter, glasögon, linser etc., tidigare sjukdomar eller besvär, rökvanor, 
synergonomi, belysning i patientens hem, arbetsplatsutformning, systematiskt 
arbetsmiljöarbete, kunskap om och tillgång till belysning, hälsa och psykosocial 
arbetsmiljö (bilaga 1). Enkäten bestod av både öppna och slutna frågor. 
 
Några frågor (7-12) om arbetsfördelning och påfrestning på ögonen, 29 om 
belysning, 33-44 om systematiskt arbetsmiljöarbete samt kunskap och tillgång till 
belysning konstruerades med inspiration från häftet: ”Att ställa frågor om 
arbetsmiljön” (Kjellberg, 2003). Fråga 30, om arbetsplatsutformning, är en 
omarbetad version av fråga 38 i Arbetslivsinstitutets Call centerenkät 
(Arbetslivsinstitutet, 2003 A) och fråga 45, om besvärsförekomst, är tagen från 
densamma. Frågorna gällande synergonomi är utarbetade av bl.a. Knave och 
Wibom (Knave et al, 1985). I originalenkäten ställs frågan om ögonbesvären har 
något samband med arbete bara en gång. Här ställdes den frågan för varje 
ögonbesvär. 
 
Frågorna 46-62, om den psykosociala arbetsmiljön, är tagna från en modifierad 
version av Krav/kontroll–formuläret. Först utarbetad av Karasek 1979 och 
vidareutvecklad av Theorell et. al 1988 (Karasek och Theorell, 1990). Frågorna 
om socialt stöd har utvecklats av Johnson och Hall (1988).  
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Databehandling synergonomienkät 
De öppna frågorna delades in i olika kategorier och underkategorier, och därefter 
räknades antal svar i varje kategori. Vid indelning av fråga 29 och 31 (vid vilka 
arbetsuppgifter de störs av dålig belysning och exempel på detta), konsulterades 
en sjuksköterska, som arbetar inom hemsjukvården i Motala, för att få kunskap 
om facktermer, och därmed kunna göra rätt indelningar. Då frågorna liknade 
varandra sammanställdes de gemensamt. 
 
Synergonomi 
Vid den statistiska bearbetningen av fråga 28 (olika ögonbesvär) gjordes olika 
grupperingar av de med ögonbesvär. Dels skapades ett synergonomiindex genom 
att poängsätta förekomst och svårighetsgrad av ögonbesvären enligt följande 
(Knave et al., 1985): 
 
enstaka gånger = 1 p obetydliga besvär = 1 p 
varje vecka = 2 p måttliga besvär = 2 p 
dagligen = 3 p uttalade besvär = 3 p 
 
Förekomsten multiplicerades sedan med svårighetsgraden för respektive 
ögonbesvär. Summan av poängen för respektive ögonbesvär (a-i) summerades 
sedan, och den maximala poängen kunde då bli 81 p (huvudvärk ingår ej i 
synergonomiindex). På hela synergonomiindexet räknades ≥3p som ögonbesvär, 
vilket exempelvis kan innebära ett eller flera av ögonbesvären i högre grad eller 
≥3 olika ögonbesvär i låg grad. När ögonbesvären redovisas för varje delfråga 
räknades ≥3p som ögonbesvär. 
 
Då svarsfrekvensen var 65 % på hela synergonomiindexet gjordes även en annan 
gruppering av ögonbesvären för att få med så många som möjligt. Alla som 
svarat ja på frågan om de hade ett eller flera ögonbesvär delades in i grupperna: 
0, 1-2 och 3-9 ögonbesvär. I resultatdelen presenteras resultaten från de båda 
grupperingarna. Vid jämförelse med förekomst av besvär någonstans i kroppen 
(figur 12) summerades antal ögonbesvär, och ett eller fler ögonbesvär räknades 
då som ögonbesvär. 
 
Psykosocial arbetsmiljö 
De psykosociala frågorna är indelade enligt följande: 
 
Frågorna 46-50 = psykologiska krav 
Frågorna 51-53 = intellektuell stimulans (kontroll) 
Frågorna 54-56 = möjligheten att själv fatta beslut (kontroll) 
Frågorna 57-62 = socialt stöd 
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Vid analysen av de psykosociala frågorna gavs följande poäng mellan 1-4: 
Krav/kontroll: ”ja, ofta” =4 p till ”nej, så gott som aldrig” =1 p 
Stöd: ”stämmer helt och hållet” = 4 p till ”stämmer inte alls” = 1 p 
Job Strain = summa krav/summa kontroll.  
Sammanlagt imputerades 5 värden (internt bortfall ersattes) under 
krav/kontroll/stöd genom att ta medelvärdet av variablerna i samma kategori. 
Högre värden indikerar större kontroll, högre krav respektive starkare stöd. 
 
Hälsa 
Fråga 45 om besvär delades in i följande olika grupper: 
Nacke = nacke 
Axel/skuldra = axel och skuldra hö + vä 
Armbåge/hand = armbåge, handled, hand hö + vä 
Rygg = bröstrygg + ländrygg 
Ben= höfter/lår, knä/underben, fotled/fot hö + vä 
Någonstans i kroppen = ovanstående + ögonbesvär+ huvudvärk  
 
Statistisk bearbetning 
Variabeln ålder delades in i 30-44 år och 45-60 år vid sambandsanalyserna. 
All data lades in i Excel för bearbetning. Den beskrivande delen av statistiken  
beräknades och framställdes med hjälp av Excel. De statistiska beräkningarna av 
samband mellan olika variabler beräknades med hjälp av statistikprogrammet 
SPSS (version 12.0.1). Skillnader i fördelningen mellan grupper har beräknats 
med Spearmans chi2test, och analys av korrelationer har gjorts med Spearmans 
korrelationskoefficient.  
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Bortfall synergonomienkät 
Sammanlagt svarade 55 personer på synergonomienkäten av 109 (svarsfrekvens 
50 %). Av svaren kom 24 från ASIH Långbro Park, 19 från Dalens sjukhus, 7 
från ASIH i Nacka och 5 från SABH Astrid Lindgrens sjukhus. På SABH var det 
flera som skulle sluta under den månaden som enkäten delades ut varför dessa 
kanske inte kände sig motiverade att fylla i enkäten. 
 
Det förekom även en del internt bortfall på några frågor i synergonomienkäten. 
Det interna bortfallet på fråga 28, när det gäller svårighetsgrad av ögonbesvären 
var mellan 3 och 11 på respektive delfråga, vilket kan ha berott på att det var 
mycket rutor på denna sida, och att dessa rutor inte bildade någon tydlig enhet. 
Detta skulle ev. kunna avhjälpas med bättre layout, förslagsvis med linjer. Det 
högsta bortfallet var på ögontrötthet, vilket kanske var talande för utseendet på 
enkätsidan. Detta gjorde att den gruppen där hela synergonomiindexet kunde 
analyseras blev 36 personer. Merparten personerna i bortfallet hade ögonbesvär, 
men hade inte angett i vilken grad. Därför redovisas både resultat från 
synergonomiindex och de som svarat ja/nej på olika ögonbesvär. Det interna 
bortfallet var även relativt stort på fråga 45 gällande hur många dagar de haft 
besvär senaste månaden. Dessa resultat användes därför inte. 
 

Analys av befintlig belysning 

Kravanalys för belysning i det enskilda hemmet 
En lista på krav, rekommendationer och önskemål på en arbetsbelysning lämplig 
för arbete i det enskilda hemmet togs fram i samarbete med Daniel Brandt 
(Brandt, 2007) utifrån standarder, föreskrifter om belysning, synpunkter 
insamlade under den kontextuella utforskningen och synpunkter från 
synergonomienkätens öppna frågor samt kunskaper inom ergonomi. Kraven 
delades upp i några huvudkategorier och vid behov skrevs en kommentar som 
specificerade behovet eller källan till rekommendationen/kravet. Där källan inte 
anges är det våra egna antaganden om vad som skulle vara lämplig belysning 
som presenteras. 

Analys av fördelar och nackdelar med befintlig belysning 
Efter sökningar på Internet gjorde Daniel Brandt (Brandt, 2007) en 
sammanställning över befintliga armaturer som skulle kunna vara tänkbar vid 
vård i hemmet. I bilaga 5-12 presenteras hans urval av armaturer. Armaturerna 
delades sedan in i olika kategorier och undertecknad, Per Nylén och Daniel 
Brandt diskuterade under återkommande telefonmöten för- och nackdelar med 
olika armaturer, se tabell 10.  
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Test av 10 belysningar i laboratorieliknande miljö  
Test av tio olika belysningar. Belysningarna valdes ut tillsammans med Per 
Nylén (AV) och Daniel Brandt (LTH) utgående från Brandts sammanställning 
över befintliga belysningar (bilaga 5-12). Armaturerna valdes utifrån den 
kravanalys vi gjort (tabell 9). Tyvärr var det inte någon av de befintliga 
armaturerna som levde upp till de krav vi ställde och önskemål vi hade. Vi 
beslutade då oss för att testa några olika typer av armaturer som uppfyllde ett 
eller flera av kraven/önskemålen. Tanken med det var att se vilken typ av 
armatur, som ev. skulle vara möjlig för Daniel Brandt att vidareutveckla. Att 
fästa en befintlig armatur på en droppställning var en idé som kom fram utifrån 
diskussioner kring Daniel Brandts skisser på nya tänkbara stationära belysningar, 
och därefter i diskussion med en sjuksköterska i Nacka, som trodde på idén. 
Kontakt togs med företaget Sunnex, som tillverkar medicinsk belysning. Lars 
Adamsson på Sunnex kontaktade i sin tur ett företag som tillverkar 
droppställningar. De gjorde ett försök att montera ihop dessa produkter. Tyvärr 
blev den inte tillräckligt stabil, och vi beslutade oss istället för att testa en av 
Sunnex befintliga armaturer, som i framtiden, efter mer produktutveckling, ev. 
skulle kunna monteras på en droppställning. 
 

Mätbeskrivning 
Mätningen skedde i ett vilrum på Arbetsmiljöverket med tre medverkande 
personer. En liggande blodprovstagning i armbågsvecket simulerades. En 
försöksperson låg på rygg i en låg säng (49 cm) med armarna längs kroppen. En 
person satt på en stol vid sängkanten och belyste armbågsvecket och mätte 
belysningsstyrkan med mätinstrumentet (Hagner S2). Mäthuvudet hölls just 
ovanför armbågsvecket respektive ansiktet och riktades vinkelrätt mot 
ljusgången, av en annan person. Bakgrundsbelysningen vid testet var mindre än 5 
lux. Ljusfärgen skattades subjektivt av de tre medverkande personerna. Avståndet 
mellan ljuskälla och armbågsveck mättes med ett måttband. För- och nackdelar 
med de olika belysningarna skattades av rapportförfattaren och dennes 
handledare. Några belysningar valdes ut för vidare tester av sjuksköterskor, se 
tabell 3. 
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Tabell 3. De belysningar som testades i laboratorieliknande miljö och sedan 
valdes ut för test i hemmiljö. För mer teknisk beskrivning av de olika 
belysningarna, se bilaga 4, och referenser under källor från Internet (s 102). 

 

Golvlampa på hjul  
HM - universell 
undersökningsbelysning från Sunnex 
 

• Halogenlampa. 
• Böjbar svanhals. 
• På hjul. 
• Vikt: 6,2 kg 
• Sladd. 

 

 

Bordslampa med handtag 
Ott-lite 
 

• Lysrör. 
• Vikt: 1,5 kg 
• Sladd. 

 

 

Ficklampa med ben  
Stanley 
 

• 3 olika ljuslägen. 
• 3-9 batterier. 
• Vinklingsbart huvud. 

 

 

Versa Lite Inspektionslampa 
Pro Seal AB 
 

• Bältesclips. 
• Magnet i botten. 
• Böjbar svanhals. 

 
 Night Writer 

Pro Seal AB 
• Bläckpenna + inspektionslampa. 
• Bältesclips. 
• Böjbar svanhals. 
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Tabell 4. De belysningar som testades i laboratorieliknande miljö, och senare 
valdes bort från vidare tester. Referenser till de olika belysningarna finns under 
källor från Internet. 
 

 

Bröst lampa, Dulux mini. 
Osram  

• Clips att fästa med 
• Batterier: 2 x 1,5 V (2 AA) 
• Ljuskälla: lysrör 
• 3 W 

 

 

Ficklampa, Little jobber light 
Varta 

• Batterier: 2 AA 
• Vikt: 93 g med batterier  
• Diameter huvud: 40 mm 
• Minsta räckvidd: 16 m 
• Clips, ställbart huvud 

 

 

Dot-it 
Osram 

• 3 LED 
• Batterier: AAA 
• Vikt: 65 g inklusive batterier 
• Kan klistras på en yta 

 

Pannlampa, Tikka 
Petzl 

• 4 LED  
• 3 ljusnivåer 
• Vattentålig  
• Batterier: 3 AAA/LR03  
• Vikt: 78 g inklusive batterier 

 

 

Spot light clip on 
• 1 LED  
• Batterier: 3 x LR44 (AG13) 
• Vikt: 21 g inklusive batterier 
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Test av fem belysningar i hemmiljö 

Undersökningsgrupp och belysningar vid test i hemmiljö 
Två enheter, ASIH i Nacka och SABH vid Astrid Lindgrens sjukhus deltog i 
detta test. Sammanlagt 11 sjuksköterskor vid de två enheterna (SABH 6 och 
Nacka 5) testade fem olika belysningar. De som arbetade under testperioden och 
som hade möjlighet att testa belysningarna valdes ut som testpersoner. De testade 
belysningarna bestod av en golvlampa på hjul, som stod hemma hos en patient i 
fyra dagar och sedan flyttades till en annan patient i fyra dagar, och fyra bärbara 
belysningar som testpersonen fick bära med sig under ett arbetspass. De bärbara 
belysningarna var en ficklampa med riktbart huvud och med tre utfällbara ben, en 
bordslampa (lysrör) med handtag och två minilampor, som fästs på kroppen med 
ett litet clips, (tabell 3).  
 
Tio testpersoner lämnade in sina enkäter. Av dessa hade fem personer testat alla 
belysningarna, två personer hade testat fyra, två personer hade testat två och en 
person hade testat en belysning. Detta innebar att bordslampan, minilampan 
(Nightwriter) och ficklampan testades av åtta personer, minilampan (svarta) och 
att golvlampan testades av sju personer. Att alla inte hann testa alla lampor kan 
bl.a. ha berott på tidsbrist. SABH framförde att det var kort om tid för att testa 
flera olika belysningar. 
 

Genomförande av test av belysningar i hemmiljö 
De olika belysningarnas funktioner presenterades för testpersonerna under cirka 
en halvtimme, och de fick en bruksanvisning till de olika belysningarna 
(bilaga 2). Vid presentationen hade de viss möjlighet att prova att använda de 
olika belysningarna, och redan då komma med synpunkter. Ett schema delades ut 
där de själva fick sätta upp sig på när de kunde testa de olika belysningarna, 
beroende på när de arbetade (dag/kväll respektive natt). SABH fick ca 10 dagar 
på sig att testa de olika belysningarna, och Nacka 15 dagar (efter önskemål från 
deras sida). Testerna utfördes under vecka 9-10, respektive vecka 10-12, 2007. 
 
De två minilamporna från samma tillverkare testades under samma arbetspass, då 
de var så lika varandra. En belysningsenkät gällande synergonomi, användbarhet, 
fördelar/nackdelar med olika belysningar fylldes i efter varje test. De fick skatta 
nöjdheten gällande ovanstående parametrar på en skala 0-10. När de testat alla 
belysningarna fyllde de i en enkät där de bl.a. fick rangordna de olika 
belysningarna och motivera sitt val (bilaga 3). De ombads att inte bara tänka på 
ljuset vid testet utan även att tänka på dess funktion med en eventuellt bättre 
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ljuskälla. De skulle tänka på hur belysningen var att använda både i 
vårdsituationer och på väg till och från patienten. 
 
Synpunkter på de olika belysningarna under presentationen nedtecknades av mig. 
Dessa sammanställdes tillsammans med svaren på de öppna frågorna på 
belysningsenkäten för respektive belysning. 
 
En påminnelse gick ut till respektive kontaktperson på varje enhet för att få in de 
sista enkäterna. 
 

Databehandling vid test av belysningar i hemmiljö 
Medelvärdet för nöjdhetsgraden mellan 0-10 beräknades för varje parameter. För 
att räknas som godkänt svar för den aktuella belysningen krävdes att alla 
parametrar vara ifyllda, annars räknades den personens svar som bortfall.  
 
Frågan om användbarhet ströks, då den tyvärr var vänd så att man skulle svara 
tvärtemot vad man gjort på de övriga frågorna. Det var flera som inte 
uppmärksammade det, och då blev det svårt att dra slutsatsen om de menade lätt 
att hantera eller svår att hantera. 
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Resultat 
Resultatdelen inleds med ett avsnitt där gemensamma resultat från belysnings- 
och synergonomienkäten presenteras. Därefter är resultaten indelade i sex avsnitt, 
under vissa avsnitt finns resultat från flera ingående delstudier:  
 
1. Sjuksköterskors uppfattning om synergonomi och belysning. 
2. Samband mellan ögonbesvär och andra besvär samt arbetsmiljö. 
3. Systematiskt arbetsmiljöarbete gällande belysning. 
4. De lagstadgade kravens tillräcklighet och om de efterlevs. 
5. För- och nackdelar med befintliga belysningar. 
6. Framtida möjliga belysningslösningar.  
 
Resultaten presenteras både med antal svarande och med procent av svarande. 
Avsnitten om de lagstadgade kraven och framtida möjliga belysningslösningar är 
mer av diskussionskaraktär men har ändå valts att läggas under resultat, då det är 
resultatet av en analys. 
 
Synergonomienkäten besvarades, som tidigare nämnts, av 55 sjuksköterskor 
(svarsfrekvens 50 %) Av dessa var 4 st. (7 %) män. Studiepersonerna hade i 
medeltal arbetat i vården i ca 22 år (spridning 5-37 år), och i medeltal ca 7 år 
(spridning 0,5-20 år) inom den avancerade hemsjukvården. Nedan ses 
åldersfördelningen på de svarande (figur 6). 
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Figur 6. Åldersfördelningen bland svarande på synergonomienkäten, (n=55). 
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De flesta svarande (24 st., 44 %) arbetade både dag, kväll och natt. Det var 9 st. 
(16 %) som arbetade enbart natt, se figur 7.  
 
 

 
 

Figur 7. Fördelning av arbetstider bland svarande på synergonomienkäten, 
n=54. 
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Sjuksköterskors uppfattning om synergonomi och belysning  

Ögonbesvär 
Med definitionen, ögonbesvär ≥3p totalt i synergonomiindexet, var det 21 st.  
(58 %) som hade ögonbesvär. På frågan om de hade något av nio olika 
ögonbesvär har 42 st. (76 %) svarat ja gällande ett eller flera ögonbesvär, av 
dessa har 35 st. (66 %) rapporterat två eller fler ögonbesvär. I tabell 5 ses vilka 
som svarat ja på frågan angående vilka ögonbesvär som förekommer. De 
vanligast förekommande ögonbesvären var sveda i ögonen, gruskänsla, torrhet i 
ögonen och trötthet i ögonen. 
 

Tabell 5. Andel (%) som har angett att de olika ögonbesvär 
i någon utsträckning, n=53-54 på de olika frågorna. 
 Antal svarande inom parentes. 

 

 

Ögonbesvär 
       ja  
      % 
      (antal) 

Ögonbesvär 
      nej  
      % 
     (antal) 

Sveda i ögonen 
54 

(29) 
46 

(25) 

Ögonklåda 
33 

(18) 
67 

(36) 

Gruskänsla 
39 

(21) 
61 

(33) 

Ögonvärk 
20 

(11) 
80 

(43) 

Ljuskänslighet 
33 

(18) 
67 

(36) 

Tårögdhet 
33 

(18) 
67 

(36) 

Torrhet i ögonen 
44 

(24) 
56 

(30) 

Rödögdhet 
30 

(16) 
70 

(37) 

Ögontrötthet 
58 

(31) 
42 

(22) 
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Med definitionen på ögonbesvär att man har ögonbesvär om man har ≥ 3p på 
synergonomiindexet, var de vanligast förekommande ögonbesvären sveda i 
ögonen (17 %), följt av ögontrötthet och torrhet i ögonen (15 %) och gruskänsla 
som förekom hos 11 % av de svarande, se tabell 6. 
 

Tabell 6. Förekomst av ögonbesvär hos sjuksköterskor  
inom avancerad hemsjukvård. Andel personer med ≥ 3 poäng   
per fråga på synergonomiindexet. 

 

 

Ögonbesvär 
 1-2 p  
(%) 

Ögonbesvär 
 3-9p  
(%) 

Antal  
(n) 

Sveda i 
ögonen 8 17 48 
Ögonklåda 2 4 49 
Gruskänsla 5 11 47 
Ögonvärk 1 2 51 
Ljuskänslighet 2 4 49 
Tårögdhet 4 8 48 
Torrhet i 
ögonen 7 15 47 
Rödögdhet 4 8 48 
Ögontrötthet 6 15 40 
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De olika ögonbesvären förekom i olika utsträckning. I diagram 4 presenteras de 
som svarat ja på frågan om några av de olika ögonbesvären förekommer och hur 
ofta de förekommer. Dagligen var det 6 % (3 st.) som upplevde ögontrötthet och 
4 % (2 st.) hade dagligen torra ögon, sveda i ögonen och rödögdhet. Drygt 15 % 
hade varje vecka ögontrötthet, torrhet i ögonen och sveda i ögonen, se figur 8. 
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Figur 8. Förekomst av ögonbesvär av olika svårighetsgrad hos sjuksköterskor 
inom avancerad hemsjukvård, n =50-54 på de olika delfrågorna. 
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Arbetsuppgifter där sjuksköterskorna stördes av dålig belysning 
Sjuksköterskor tillfrågades i synergonomienkäten (bilaga 1) vid vilka 
arbetsuppgifter de störs av dålig belysning (fråga 31), och om de kunde ge 
exempel på när belysningen besvärat dem i det enskilda hemmet (fråga 29 l) 
Svaren delades in i följande kategorier, med respektive underkategorier. Inom 
parentes presenteras antal personer som angett att de störts vid just den 
arbetsuppgiften. Det var öppna frågor och de kunde därmed ange hur många 
arbetsuppgifter de ville. 
 

1. Provtagning (26 st.) 
2. Läkemedelshantering (30 st.) 

• Iordningställa/tillreda läkemedel (9 st.) 
• Läkemedelshantering allmänt (3 st.) 
• Ge/administrera läkemedel som t.ex. dropp eller tabletter (11 st.)  
• Injektioner (8 st.) 
• Läsa på burkar/ampuller, läkemedelslistor, ordinationer o.s.v. (8 st.) 

3. Skötsel/hantering av centrala infarter (CVK och SVP) (5 st.)  
4. Skötsel/sättande av nål/perifer nål (PVK) (21 st.) 
5. Bedöma/inspektera patienten (12st): 

• Inspektera allmänt (3 st.) 
• Inspektera mun/svalg (2 st.) 
• Inspektera hudfärg (7 st.) 

6. Skötsel/sättande av kateter (KAD) (6 st.)  
7. Medicintekniska åtgärder (1 st.) 
8. Sårvård (lägga om och bedöma sår) (18 st.) 
9. Omvårdnad (2 st.) 

 
För att belysa ovanstående situationer citeras några av sjuksköterskorna : 
 
 ”Så dålig belysning att det blivit svårt att ställa in insulinpenna.” 
 

” När man ska läsa liten text på medicinförpackningar och inte riktigt 
ser. Medför en otrygghet och att man måste gå iväg till ett annat rum för 
att se.” 

 
”När man ska ta venprover på pt [patient] som ligger i sin säng. Man får 
krypa upp i sängen och inga lampor räcker till armen, mkt dåligt ljus.” 
 
”Ja exempelvis vid beredning av läkemedel i hemmet. OFTA får man leta 
efter lampa som man tillfälligt kan flytta dit man behöver. PANNLAMPA 
vore bra ibland.” 



 64

 
 ”Om man arbetar på natten och föräldrarna ej vill att vi stör.” 
 
 ”Att kunna läsa texten på ampuller. Att ge injektioner”. 
 
 ”T.ex. om man skall försöka se om pt [patienten] har munsvamp,  
 rodnade slemhinnor m.m.” 
 

”Det finns inga lampor att tända, gult sken + jobba på natten mycket 
svårt.” 

 
”Svårt att sätta nål (PVK) därför att venerna inte syns och jag inte kan 
rikta ljuset.” 

 

Sjuksköterskors uppfattning om belysningen i patientens hem 
I synergonomienkäten tillfrågades sjuksköterskorna om olika 
belysningsförhållanden och konsekvenser av dålig belysning och förekomst av 
olika belysningsförhållanden se figur 9 och 10. Alla svarade ja på att för lite ljus 
vid patienten förekommer. Det förekommer dagligen enligt ca 50 % (28 st.) av de 
tillfrågade, och 71 % (39 st.) är måttligt besvärade av det och 13 % (7 st.) är 
mycket besvärade av det. Vidare tycker 94 % (50 st.) att det förekommer att 
arbetsbelysningen inte går att rikta, och av dem upplever 38 % (20 st.) det 
dagligen. En stor andel, 80 % (44 st.), angav att obekväma arbetsställningar p.g.a. 
dålig belysning förekommer, och 35 % (9 st.) angav att de gör det dagligen. När 
det gäller risker att göra fel p.g.a. dålig belysning, angav 58 % (32 st.) att det 
förekom, och 15 % (8 st.) angav att det förkommer dagligen, 23 st. (43 %) 
rapporterade att det förekom enstaka gånger. 
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Förekomsten av olika belysningsförhållanden i det enskilda hemmet
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Figur 9. Sjuksköterskors skattning av förekomst av olika 
belysningsförhållanden, n=52-55. 
 

Förekomsten av olika belysningsförhållanden i det enskilda hemmet
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Figur 10. Sjuksköterskors skattning (andel) av förekomst av olika 
belysningsförhållanden i det enskilda hemmet, n= 52-55. 
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Många svarade att de är måttligt besvärade av för lite ljus vid patienten (76 %,  
39 st.) och 7 st. (14 %) var mycket besvärade av det. Vidare var 32 st. (67 %) 
måttligt besvärade av belysning som inte går att rikta, och 10 st. (21 %) mycket 
besvärade, se tabell 7. Att behöva inta dåliga arbetsställningar p.g.a. dålig 
belysning var 14 st. (36 %) mycket besvärade av, och 24 st. (62 %) var måttligt 
besvärade av detsamma. När det gäller risken för att göra fel p.g.a. dålig 
belysning, och hur besvärade de är av det, svarade 13 st. (46 %) att de var mycket 
besvärade av det och 15 st. (54 %) var måttligt besvärade av det, se tabell 7.  
 
Tabell 7. Andel personer som i olika grad besväras av olika 
belysningsförhållanden och konsekvenser av dålig belysning.  
 

 Inte alls 
besvärad
(%) 

Måttligt 
besvärad
(%) 

Mycket 
besvärad 
(%) 

Totalt 
antal 
(n)  

För lite ljus vid patienten 10 76 14 51 
För lite ljus i övriga rummet 21 72 7 43 
Arbetsbelysning som ej går att 
rikta 13 67 21 48 
Bländande ljus 13 67 20 15 
Störande reflexer 17 83 0 12 
Störande skuggor 16 84 0 19 
Flimrande belysning 17 67 14 11 
Belysning saknas 2 67 31 45 
Svårigheter att se detaljer 7 71 22 41 
Svårigheter att bedöma hudfärg 18 58 24 33 
Obekväma arbetsställningar 3 62 36 39 
Risk för att göra fel  0 54 46 28 
Patient vill ej att du tänder 9 70 22 23 

 
 
När det gäller olika arbetsmiljöfaktorer i det enskilda hemmet var de mest 
missnöjda med sina arbetsställningar (64 %, 35, st.), därefter kom luftkvalitén 
(54 %, 29 st.), arbetsutrymmet (52 %, 29 st.), och arbetsbelysningen (40 %, 22 
st.), se figur 11. 
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Nöjdhet / missnöjdhet med arbetsmiljöfaktorer i patientens hem
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Figur 11. Andel (%) sjuksköterskor som var nöjda respektive missnöjda med 
olika arbetsmiljöfaktorer i patientens hem och belysningen på kontoret (n=55 på 
alla variabler utom luftkvalitén och arbetsställningar där n=54). 



 68

 

Samband mellan ögonbesvär och andra besvär samt några 
arbetsmiljöfaktorer  
Drygt 50 svarande (90 %) hade haft besvär från någonstans i kroppen, inklusive 
ögonbesvär och huvudvärk. Ögonbesvär här innebar att de svarat ja på en eller 
flera av frågorna om förekomst av olika ögonbesvär. Den senaste månaden var 
det 33 st. (ca 60 %) som haft besvär med ryggen, och det var 28 st. (ca 50 %) som 
haft huvudvärk och nackvärk i varierande utsträckning, se figur 12. 
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Figur 12. Andel som har angett att de haft besvär från någon eller några av 
ovanstående lokalisationer i olika utsträckning, under den senaste månaden 
(ögonbesvär är inte angivet för senaste månaden utan bara om de har 
ögonbesvär),n=51-55. 
 
Bland de som hade svarat på hela synergonomiindexet (n=36) fanns ett 
signifikant samband mellan förekomst av ögonbesvär och nackbesvär, huvudvärk 
och besvär armbåge/hand. Det fanns inget signifikant samband mellan 
ögonbesvär och ålder, ryggbesvär eller de olika psykosociala variablerna. 
Sambandet mellan ögonbesvär och stöd var nära signifikansnivån, p≤0,05. 
Sambandet var där omvänt så högt stöd innebar färre ögonbesvär och tvärtom, se 
tabell 8. I tabellen presenteras också samma analys för antal ögonbesvär (n=54), 
för att en jämförelse ska kunna göras. 
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Tabell 8. Samband mellan ögonbesvär (≥ 3 på hela synergonomiindexet) och 
antal rapporterade ögonbesvär (0, 1-2 och 3-9 ögonbesvär) och några olika 
variabler. 
 
 Synergonomi- 

index  
(n=36) 
Korrelation 

Synergonomi-
index 
(n=36) 
p-värde 

Antal 
ögonbesvär 
(n=54) 
Korrelation 

Antal 
ögonbesvär 
(n=54) 
p-värde 

Ålder -0,076 0,661 0,042 0,383 
Nackbesvär 0,416* 0,012 0,417** 0,001 
Huvudvärk 0,348* 0,038 0,362** 0,004 
Rygg 0,121 0,244 0,200 0,152 (n=53) 
Skuldra/axel 0,210 0,110 0,290* 0,017 
Armbåge/ 
hand 

0,284* 0,047 0,277* 0,021 

Stöd -0,267 0,057 0,270* 0,025 (n=53) 
Krav 0,085 0,311 0,084 0,272 
Kontroll 0,099 0,282 -0,017 0,450 
Strain -0,041 0,407 0,027 0,425 
Belysning vid  
patienten 

-0,138 0,422   

Ögonsjukdom 0,284 0,093 0,321* 0,18 
        *=signifikant samband, p≤0.05, ** signifikant samband, p≤0,01. 
 
Bland dem som hade ögonbesvär är det procentuellt fler som är missnöjda med 
arbetsbelysningen vid patienten jämfört med dem som inte har ögonbesvär, men 
skillnaderna är inte signifikanta, se figur 13. 
 



 70

Andel som är nöjda respektive missnöjda med arbetsbelysningen vid 
patienten fördelat på förekomst av ögonbesvär
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Figur 13. Procentuell fördelning av dem som är nöjda respektive inte nöjda med 
arbetsbelysningen vid patienten baserat på förekomst av ögonbesvär. 
Skillnaderna är inte signifikanta (korrelation -0,138, p=0,422), 
(antal med ögonbesvär=21 och antal med inga ögonbesvär =15, n=36). 
 
Bland dem som hade ögonbesvär var det 62 % (13 st.) som också hade 
huvudvärk, bland dem som inte hade ögonbesvär var det 27 % (4 st.) som hade 
huvudvärk, och skillnaden var signifikant, se figur 14. 

 

Andel med huvudvärk uppdelat på förekomst av ögonbesvär
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Figur 14. Andel (%) med huvudvärk av dem som hade ögonbesvär respektive 
inte hade ögonbesvär. Skillnaderna är signifikanta, p=0,038,(antal med 
ögonbesvär=21 och antal med inga ögonbesvär =15, n=36). 
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De som hade ögonbesvär hade också i högre utsträckning nackbesvär jämfört 
med dem som inte hade ögonbesvär. Denna skillnad var signifikant, p=0,012, se 
figur 15. 
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Figur 15. Andel med nackbesvär uppdelat på förekomst av ögonbesvär,(antal 
med ögonbesvär=21 och antal med inga ögonbesvär =15, n=36). 
 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete gällande belysning 
Det var bara några få som angav att de eller någon i deras verksamhet undersöker 
arbetsmiljön i hög till ganska hög utsträckning före insatser i hemmet (2 st., 4 %), 
regelbundet (4 st., 7 %) respektive vid förändringar (6 st., 11 %). I låg till viss 
utsträckning var det 18 st. (33 %) som undersökte arbetsmiljön före insatser i 
hemmet, 23 st. (43 %) gjorde det regelbundet och 31 st. (56 %) gjorde det i låg 
till viss utsträckning vid förändringar, se figur 16.  
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Undersökning av arbetsmiljörisker i  patientens hem
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Figur 16. Andel som, i olika utsträckning, undersöker risker i arbetsmiljön före 
insatser i hemmet (n=54), regelbundet (n=54) och vid förändringar (n=55). 
 
På frågan om de har någon checklista när riskerna bedöms i det enskilda hemmet 
var det 3 st. (6 %) som svarade ja. Ingen av dessa angav att belysning fanns med 
på den listan. När det gäller skriftliga handlingsplaner, för sådana risker som inte 
åtgärdas omedelbart, var det 1 person som svarade att det utformas sådana. 
Rapporteringsrutiner, för att meddela chefen/arbetsgivaren om belysningen i 
patientens hem är otillfredsställande, fanns enligt 10 svarande (18 %), se figur 17. 
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Figur 17. Andel (%) som svarat ja, nej respektive vet ej på frågan om de har 
någon checklista för att bedöma arbetsmiljön (n=54), om de gör skriftliga 
handlingsplaner för de risker som inte åtgärdas omedelbart (n=54), och om de 
har några rutiner för att rapportera om belysningen skulle vara 
otillfredsställande i det enskilda hemmet (n=55). 
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Vad som står i arbetsmiljöföreskrifterna angående arbetsbelysning visste 2 
personer (4 %) till en del, och 52 st. (96 %) svarade att de inte visste. På frågan 
om de fått tillräcklig information kring synergonomi vid vårdarbete, svarade  
46 st. (90 %) nej, 3 st. (6 %) skulle vilja ha mer info och 2 st. (4 %) hade fått 
tillräckligt med information.  
 
På frågan om de tänker på att ställa in rätt arbetsbelysning hemma hos patienten 
var det 26 personer (48 %) som gjorde det alltid eller nästan alltid, se figur 18. 
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Figur 18. Hur ofta sjuksköterskorna i synergonomienkäten tänker på att ställa 
in rätt arbetsbelysning vid vårdarbete i enskilt hem (n=54)  
 

De lagstadgade kravens tillräcklighet och om de efterlevs 
Flera olika föreskrifter behöver kombineras för att kunna ställa krav på tillräcklig 
belysning bl.a. (Arbetsplatsens utformning, Systematiskt arbetsmiljöarbete, 
Belastningsergonomi, Omvårdnadsarbete i enskilt hem). 
 
Föreskriften: ”Arbetsplatsens utformning” (2000: 42) anger att belysningen ska 
undersökas i den omfattning som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall, 
och anpassas till de arbetandes olika förutsättningar och de synkrav som 
arbetsuppgifterna ställer. 
 
Ögonbesvär enligt synergonomiindex finns hos 58 % och 76 % har ett eller fler 
ögonbesvär i olika utsträckning. Detta i kombination med att många har besvär 
från olika delar av kroppen föranleder en att fundera på om detta kunnat 
förebyggas med undersökning och åtgärdande av arbetsmiljöns belysning och 
ergonomiska förhållanden. 
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Det systematiska arbetsmiljöarbetet med att undersöka risker i verksamheten är 
inte utbyggt i någon större utsträckning i de studerade verksamheterna och 
behöver förbättras, se resultatdelen om systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
För lite ljus vid patienten angav alla att det förekom och många angav att ljuset 
inte kunde riktas, därmed lever de i dessa fall inte upp till 13 § i ”Arbetsplatsens 
utformning” om att belysningen ska ha en lämplig riktning, och att den ska 
anpassas till arbetsuppgiftens synkrav. 
 
Arbetsgivaren ska enligt föreskriften: ”Omvårdnadsarbete i enskilt hem”  
(1990: 18) se till att det finns tillräckligt med utrustning för arbetet, och enligt 
föreskriften: ”Belastningsergonomi” (1998: 5) ska arbetsgivaren så långt det är 
praktiskt möjligt ordna arbetet så att arbetstagarna kan använda gynnsamma 
arbetsställningar, och vid behov av synhjälpmedel för att möjliggöra gynnsamma 
arbetsställningar ska dessa tillhandahållas av arbetsgivaren. Några arbetsgivare 
tillhandahöll mobil belysning att ta med till patienten, men det var bara några få 
som tyckte att den var tillräcklig. För att leva upp till kraven behöver 
arbetsgivaren införskaffa bättre belysning som lever upp till kraven i föreskriften 
2000: 42. 
 
Vidare var det många som tvingades inta obekväma arbetsställningar p.g.a. dålig 
belysning, och en stor andel var missnöjda med sina arbetsställningar och 
arbetsutrymmet i hemmet, vilket gör att kraven i belastningsergonomiföreskriften 
(1998: 5) i dessa fall inte efterlevs. 
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården bedrivas med respekt för individens 
självbestämmande och integritet. Med en mobil belysning behöver det ej ändras 
något i patientens hem, och då kan det vara lättare att få till stånd en bättre 
belysning. Med en stationär produkt behöver hänsyn tas till att det är patientens 
hem, och då behöver detta introduceras för patienten på ett strategiskt och 
respektfullt sätt. Se mer under avsnittet om möjliga belysningslösningar. 
 
Föreskriften ”Arbetsplatsens utformning” (2000:42) reglerar inte i detalj hur 
belysningen ska vara utan man hänvisas vidare till boken: ”Belysning inomhus. 
Rekommendationer och riktlinjer”, där mer detaljerade rekommendationer ges. 
Denna bok är nu inaktuell och har nu ersatts av boken ”Ljus och rum” (Månsson, 
2003) där rekommendationerna i standarden SS-EN 12464-1finns återgivna.  
 
Sammantaget bedöms kraven i de olika föreskrifterna tillsammans tillräckliga för 
att kunna få en bra arbetsbelysning i det enskilda hemmet. I de studerade 
verksamheterna fanns det brister i hur man levde upp till dessa föreskrifter 
gällande belysning. 
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För- och nackdelar med befintliga belysningslösningar 
Här redovisas kravanalysen för lämplig arbetsbelysning (tabell 9), en analys av 
för- och nackdelar med olika kategorier av belysning (tabell 10), 
sjuksköterskornas synpunkter på befintliga belysningslösningar från 
presentationen och belysningstestet i det enskilda hemmet, och resultatet av det 
laboratorieliknande testet av 10 olika belysningar (tabell 11).  
 
Tabell 9. Kravanalys för belysning i det enskilda hemmet, K = krav, Ö = 
önskemål och R= Rekommendation. 
 
Kravanalys K/Ö/R Föreskrifter, standarder och

kommentarer. 

Huvudkrav 
En arbetsbelysning med god kvalitet,  
som ger en tillfredsställande  
arbetsbelysning och arbetsmiljö för  
vårdpersonal och en god säkerhet  
för patient och vårdpersonal. 

 AFS 2000:42 
SOSFS 2005:12 
AFS 1998:1 
SS- EN 12464-1  
ur Månsson (2003) 
 
 

Belysningskrav för vårdgivare 
  

Riktbart ljus K AFS, 2000:42 

Ra - index över 90 R Månsson, 2003 
Flimmerfri K AFS, 2000:42 
Prisvärd Ö Synpunkt från personal. 
Ljusstyrka vid arbetsyta,  
500 -1000 lux. 

R Månsson, 2003 

Ej blända personal eller vårdtagare. K AFS 2000:42 
Båda händerna fria att arbeta med. K Sjuksköterskan använder oftast 

båda händerna i arbetet. 
Tillåta fria rörelser för nacke, och mesta 
delen av tiden med nacke i mittställning.

K AFS, 1998:1 

Krav på energiförsörjning 
  

Energisnål Ö Miljöhänsyn. 
Lång lystid Ö Slippa ladda så ofta. 
Sladdlös Ö Ingen sladd som är i vägen. 
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Patientens krav 
  

Inte blända. K Speciellt viktigt för äldre. 
Hemlik Ö  

Användbarhet 
  

Indikera före ev. batterier tar slut Ö  
Lätt att slå på/av. Ö  
Lätt att rikta, ställa in. K  

Transport till och från patientens 
hem 

  

Gå att bära, ej väga mer än 3-7 kg K AFS 1998:1. Max 7 kg om den går
att bära nära kroppen, och den är 
lätt att greppa, annars lättare. 

Lätt att greppa/gå att bära nära kroppen Ö AFS 1998:1 

Montering i patientens hem 
  

Kunna stå stabilt. K Olycksrisk. 
Lätt att sätta upp i hemmet Ö Tidsbesparande. 
   

Städning och underhåll 
  

Ska gå att desinficera. K Hygienkrav. 
God framkomlighet Ö Ej sladdar el. liknade i vägen. 
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Tabell 10. Fördelar och nackdelar med några befintliga armaturer vid vård i 
hemmet. Sammanställt efter diskussioner med Per Nylén och Daniel Brandt, och 
efter test av några olika belysningar i laboratorieliknande miljö. 
 
Armatur 
(möjlig ljuskälla) 

Fördelar Nackdelar 

Pannlampa, 
(LED eller halogen) 
 

+ Lätt att bära med sig. 
+ Lång lystid med LED. 
+ Ingen sladd. 
+ Ej beroende av vägguttag. 
+ Kan ha den även på väg  
 till hemmet. 
+ Kan ev. vara bra som  
 extra punktbelysning vid  
 nålsättning. 

- Bländar lätt vårdtagare  
 eller medarbetare. 
- Liten ljusstråle. 
- Använder huvudet för att 
 rikta belysningen, kan ev. 
  innebära att nacken 
 blir mer spänd och ofri i  
 sina rörelser. Ev. får man 
 böja nacken mer framåt. 
- Kan kännas fånigt att ha 
 belysningen på huvudet. 
- Skuggor i ansiktet, som  
 gör att vårdtagaren inte  
 ser personalens ansikte  
 tydligt. Patient kan bli  
 skrämd och ögon-  
 kontakten kan försämras. 
- Behöver byta batterier 
 ofta med halogen. 

Sladdlampa 
(lysrör eller 
glödlampa) 
 

+ Lätt att bära med sig. - Bländar lätt. 
- Ljuset går ej att rikta,  
 riktar sig ofta efter  
 sladden. 
- Behöver hänga i något. 
- Beroende av ström, sladd 
 kan vara i vägen. 

Bordslampa 
(glödlampa, halogen) 
 

+ Kan lätt flyttas. - Svår att rikta om lampan 
 har en skärm. 
- Strömberoende, sladd i  
 vägen vid  
 städning/förflyttningar. 
- Behöver en plan yta att  
 stå på. 
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Portabel  
bordslampa  
med handtag 

+ Kan lätt flyttas av både 
 patient och personal. 

- Beroende av ström, sladd 
 kan vara i vägen. 
- Behöver plan yta att stå  
 på. 
- Kan ev. blända. 

Skrivbordslampa 
 

+ Går oftast att rikta. - Behöver något att stå på/ 
 fästas i.  
- Kan vara otymplig att  
 flytta. 
- Beroende av ström, sladd 
 kan vara i vägen. 

Golvlampa 
(glödlampa, halogen, 
lysrör) 
 

+ Finns med riktbar lampa. 
+ Finns med god färg- 
 återgivning.  
+ Finns som undersöknings-
 lampa. 

-  Strömberoende, sladdar 
  kan vara i vägen 
   vid städning. 
-  Mindre mobil – beroende 
 av vägguttag. 
- Relativt tung. 
- Kan vara svår att stuva i 
 bilen. 

Handhållen 
ficklampa  
(LED- lampa) 
 

+ Lätt att bära med sig. 
+ Kan även användas på väg
 till patienten. 

- Bara en hand fri. 
- Färgåtergivning ej  
 optimal. 

Ficklampa på ben 
 

+  Lätt att bära med sig. 
+  Kan även användas på väg
 till patienten. 

- Behöver stå på en plan 
 yta.  
-  Benen kan ej justeras  
 separat. 

Bröstlampa 
(Halogen el. LED) 
 

+  Lätt att ta med - Kan vara svår att fästa. 
- Batteridriven. 

Taklampa + Kan ge bra allmänljus. -  Kan oftast ej riktas. 
- Strömberoende. 
 
 

Lampa hängande  
om halsen. 

+ Händerna fria. - Kan vara i vägen. 

Öronlampa + Händerna fria. 
 

-  Riktar med huvudet, kan  
 innebära ökad nackvinkel, 
 och att nacken blir ofri. 
- Ljuskäglan flyttas när du  
 flyttar huvudet. 
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Vid test av 10 olika belysningar var det några som gav tillräckligt med ljus vid 
armbågsvecket: golvlampa på hjul, bordslampan med handtag och ficklampan, se 
tabell 11 på denna och nästa sida. Dessa valdes därför ut för vidare tester. För att 
även få med en liten och smidig produkt som går att fästa på kroppen i vidare 
tester valdes även Versa Lite och Nightwriter ut, trots att belysningsstyrkan ej var 
tillräcklig och att färgåtergivningen inte var optimal för vård i hemmet. 
 
Tabell 11. Laboratorieliknande test av 10 olika tänkbara belysningar. De som 
valdes ut för vidare tester presenteras först och de andra på nästa sida.  
 
Armatur Av-

stånd 
(cm) 

Belysnings-
styrka vid 
armbågs- 
veck 
(Lux) 

Belysnings- 
styrka i 
ansikte 
(Lux) 

Ansiktsinspektion, 
kommentarer m.m. 
(Subjektiva skattningar) 

Utvalda:     
Golvlampa på hjul, 
halogenlampa 
Sunnex 

51 10 000 60 Återger hudfärg bra. 

Bordslampa med 
handtag, lysrör 
Ott-lite 

28 1800 60 Något sämre återgivning av 
hudfärg än golvarmaturen. 
Nätdriven, d.v.s. pyssel att 
koppla in, ofta med 
skarvsladd  

Ficklampa med  
ben med 9 LED 
Stanley 

30         1800 
          600 
          180 

4 Tre ljusnivåer. Blått ljus. 
Benstativen kan ej justeras 
individuellt.  

Versa Lite 
inspektionslampa,  
LED Pro Seal AB 
LED 
 

45 100 <1 Något sämre återgivning av 
hudfärg än 1 och 2.  
Magnet. 

Nightwriter, LED 
Pro Seal AB 

45 98 4 Kallt ljus. Fördel att  
svanhalsen kan böjas  
för att se vad man skriver i 
mörker.  
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Armatur Av-
stånd 
(cm) 

Belysnings-
styrka vid 
armbågs- 
veck 
(Lux) 

Belysnings- 
styrka i 
ansikte 
(Lux) 

Ansiktsinspektion, 
kommentarer m.m. 
(Subjektiva skattningar) 

Uteslutna:     
Bröstlampa, lysrör  
Osram 

45 40 17 Bra ljustemperatur. 
För bred ljuskägla. 
Dålig hanterbarhet.  
Dålig kvalitet (glapp?) 

Liten ficklampa 
Varta 

45 92 5 Väldigt gult sken.  
kan ej riktas nedåt  
om den sitter i bröstfickan. 

Dot-it, 3 LED 
Osram 
 

45 190 6 Hållare saknas. En hand 
låst. Hyggligt ljus men 
sämre än golvarmatur. 

Pannlampa Tikka,  
4 LED 
Petzl 

60 25 5 Blått sken, lätt gjort att  
man tittar upp när det  
kommer en fråga och 
därmed bländar patient. 

Spot light clip on,  
1 LED 
 

45 50         <1 Kallt ljus. Svår att rikta dit 
man vill. 

Sjuksköterskornas uppfattning om de i hemmiljö testade belysningarna  
Se tabell 3 för översiktlig beskrivning av de olika belysningarna och tabell 11 
för resultat från det laboratorieliknande testet. Här presenteras sjuksköterskornas 
synpunkter på respektive belysning 
 
Golvlampa på hjul: Vid presentationen tyckte de att den inte bländade den 
personen som satt bredvid. Smal och bra ljusstråle var en synpunkt som 
framkom. Barn skulle kanske tycka att det var roligt med ljusstrålen var en annan 
synpunkt. Några personer tyckte vid presentationen att den skulle kunna vara bra 
vid stora såromläggningar, men att man inte kan ta med sig den varje gång. En 
person reagerade spontant med att säga: - den tar jag inte med mig, och några 
hade funderingar på om den ryms i bilen och vad den väger. De berättade att de 
ofta kör runt på olika saker i sitt bagage. Vid belysningstestet var det en som 
tyckte att den var stadig, och en som tyckte att den gav ett skarpt ljus. Några 
tyckte att den gav för starkt ljus. En tyckte att den var otymplig att bära, och svår 
att packa i bilen. En person tyckte att det var en nackdel att den inte är både el- 
och batteridriven. En person tyckte att sladden var för kort. 
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Bordslampa med handtag: Vid presentationen var det några som tyckte att den 
gav ett bra ljus.  
 
Vid belysningstestet var det några som tyckte att den hade ett bra ljus och två 
tyckte att den är lätt att bära med sig. En person tyckte att den är för tung och 
klumpig och en annan att den är otymplig att bära med. En annan nackdel som 
flera framförde är att den är beroende av väggkontakt. En person tyckte att ljuset 
var blåaktigt och gav skuggor. En person tyckte att formatet var bra och att den 
har rätt färg. 
 
Ficklampa med ben: Vid presentationen var det flera som gillade dess smidighet 
och litenhet, men de tyckte att en nackdel är att huvudet inte kan vinklas mer 
nedåt, samt att benstöden inte kan korrigeras separat. Flera tyckte att 75 timmars 
lystid är bra. De berättade att man inte alltid har ett bord att ställa den på. En 
person föreslog att man kulle kunna lägga barnet på skötbordet, och att den då 
skulle kunna passa. Flera tyckte att den har lite blåaktigt ljus.  
 
Vid belysningstestet är det två som tycker att den är lätt att ta med. Två tyckte att 
det var bra att ljuset kan regleras i tre steg. En tyckte att den är enkel att använda. 
En tyckte att ljuset var bra avskärmat. En person tyckte att den var stadig, och en 
annan att den var lite ostadig. Två tyckte att det var svårt att rikta ljuset dit man 
vill ha det, en sa att man behöver vara två för att kunna rikta ljuset. Två tyckte att 
ljuset är för blått, och av dessa tycker en att det var svårt att se kärl och en att den 
ej ger tydlighet. En person tyckte att ljuskäglan var prickig, och att det gav 
skuggor på den belysta ytan. En person påtalade att den behöver en bra yta att stå 
på.  
 
Minilampor (Versa Lite inspektionslampa och Nightwriter): Flera personer 
tyckte vid presentationen att ljuset var för blått. En framförde att det då kan vara 
lätt att se ådror, men svårare att bedöma sår, svalg, utslag o.s.v. En 
kommenterade att det är lätt att de kommer bort. En trodde att de kan vara bra i 
bilen, en annan att den kunde vara bra att ha i bilen när man ska läsa kartan. En 
person fäste den i halsringningen, och sa att det är bra att ha ngt hängande. 
Synpunkt framkom angående att ljuskäglan är för liten. En person tog ut 
batterierna ur pennlampan. Batterierna lade sig på olika håll, och det var mycket 
besvärligt/pilligt att få tillbaka dessa. En person framförde att det är en nackdel 
med batterier som behöver bytas - svårt när man är många personer inblandade. 
Vid testet var det två personer som tyckte att den lilla ljuspunkten var bra under 
natten för att inte störa patienten. 
 
Endast Versa Lite inspektionslampa: Efter belysningstestet var det en person 
som tyckte att den var liten och behändig. En person tyckte att ljuset var starkare 
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än den andra minilampan, och att det var bra med magneten. Två tyckte att den 
var bra i bilen. Två tyckte att ljuset var blått. Två personer tyckte att den var för 
liten och att belysningen var svag. En tyckte att den var ostabil, och en person att 
den var svår att fästa på sig själv. 
 
Endast Nightwriter: Vid belysningstestet var det två som tyckte att den ger för 
lite ljus (svagt sken och för liten ljusstråle). Två tyckte att minipennan är svår att 
fästa på sig, en person behövde hålla den i handen. En person tyckte att ljuset är 
blått. Fyra personer tyckte att minipennan är lätt att använda och ha med sig. Två 
tyckte att den var bra i bilen. En person tyckte att det var bra med en liten 
ljuspunkt på natten så att man inte stör patienten. En person tyckte att det var bra 
att man kunde sätta den på sig, och därmed jobba med båda händerna. 
En person tyckte att den gav bra ljus till och från patienten t.ex. för att se 
dörrlåset. 
 

Skattningar av de i hemmiljö testade belysningarna  
Vid testet av olika belysningar i hemmet skattade de nöjdheten med respektive 
belysning för några olika parametrar. Generellt var de mest nöjda med 
bordslampan och minilampan i form av en penna. När det gäller nöjdheten med 
arbetsljuset, och möjligheten att rikta detta och sina arbetsställningar var de mest 
nöjda med bordslampan och golvlampan, se tabell 12. Vid rangordning av olika 
belysningar de testat var det av de tre som föredrog bordslampan, en som 
föredrog pennlampan och en som inte valde, av de fem som testat alla 
belysningarna. Fyra motiverade sitt val med att den var lätt att ta med, och två 
med att den också gav bra ljus. 
 
Tabell 12. Medelvärde för nöjdhet vid test av belysningar i hemmet, nöjdheten 
mättes genom att skatta på en skala mellan 0-10, 0= inte alls nöjd och 10 = 
mycket nöjd. 
 
Typ av lampa Bordslampa

(n=8) 
Fick-
lampa 
(n=8) 

Mini-
lampa 
penna 
(n=7) 

Mini-
lampa  
svart 
(n=7) 

Golv-
lampa 
(n=6) 

Nöjdhet med 
arbetsljuset 

8,3 4,8 5,6 5,0 6,7 

Nöjdhet med att 
kunna  
rikta ljuset 

8,0 4,4 6,9 6,3 7,0 

Nöjdhet med arbets-  
ställningar 

7,6 4,6 6,6 5,4 7,3 

Nöjdhet generellt 6,9 4,3 6,4 5,4 5,2 
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Framtida möjliga belysningslösningar 
Avsnittet rubriceras belysningslösningar för att det behandlar både själva 
belysningen, men också tillvägagångssättet för att lösa belysningsfrågan i 
hemsjukvården.  

Förekomst av befintlig bärbar belysning 
På frågan, i synergonomienkäten, om de idag har någon belysning de kan ta med 
hem till patienten i de fall den befintliga belysningen är otillräcklig, svarade 24 
personer (44 %) ja. På frågan vilken typ av extrabelysning det var svarade 18 
personer ficklampa och 6 personer pannlampa. Av dessa var det 4 personer som 
tyckte att denna extra belysning var tillräcklig, 17 personer tyckte inte det. På 
frågan om den används, när belysningen i hemmet var otillräcklig, svarade 2 
personer alltid/nästan alltid, 1 person ofta, 3 personer mindre ofta och 17 
personer aldrig/nästan aldrig. Av de fyra, som tyckte att belysningen var bra, 
hade tre ficklampor och en person pannlampa, och en av dem som hade 
ficklampa och personen som hade pannlampan använde dessa lampor 
alltid/nästan alltid, när belysningen var otillräcklig. De andra två som tyckte att 
den extra belysningen som arbetsgivaren tillhandahöll var tillräcklig använde den 
aldrig eller nästan aldrig. 
 
Det var alltså bara 4 personer som tyckte att den mobila belysningen som 
arbetsgivaren tillhandahöll var tillräcklig. Det var inte heller någon av de testade 
befintliga belysningarna som uppfyllde alla de krav och önskemål vi ställt på en 
lämplig belysning för hemsjukvården, eller som testpersonerna tyckte var en helt 
igenom bra produkt.  
 
Av sjuksköterskorna var det ca 50 % som alltid tänkte på att ställa in rätt 
arbetsbelysning vid vårdarbetet. Denna andel skulle ev. kunna öka med mer 
medvetenhet kring belysning, risker och kunskap hos vårdgivaren. 



 84

 

Förbättringsförslag från sjuksköterskor kring belysningen i hemmet 
Här presenteras svaren från synergonomienkäten (fråga 32: förslag på hur man 
kan förbättra belysningen i hemmet). Av de 37 personer som valde att svara på 
frågan har några lämnat mer än ett förslag. Svaren har vävts samman med 
kommentarerna vid belysningstesterna och presenteras i några allmänna 
kategorier och på nästa sida för varje testad belysning.  
 
Bärbar belysning: I synergonomienkäten framkom 15 förslag på pannlampor, 4 
på ficklampor och 5 förslag på olika former av bärbara lösningar såsom: mobil 
arbetslampa, bärbar lampa med fotstöd, bra portabel belysning, egen 
punktbelysning och mobil belysning. Vid presentationen av olika belysningar 
efterlyste personalen på SABH en liten, lätt och smidig belysning. En person 
skojade om det nya belysningssmycket inom hemsjukvården. Vid presentationen 
efterlyste en person uppladdningsbara batterier, helst att man kan ladda utan att ta 
isär hela produkten. 
 
Stationär belysning: I synergonomienkäten tyckte två att hemsjukvården kunde 
låna ut en belysning till patienten under vårdtiden. Två tyckte att det skulle vara 
bra att ha en bra belysning i närheten av patientens säng. En annan föreslog en 
lampa monterad på en droppställning, och en föreslog att man skapar ett 
förvaringsbord för sjukvården med bra belysning, där man kan stå och arbeta 
under bra former. 
 
Allmänna synpunkter på belysningen: I synergonomienkäten tyckte tre att den 
skulle vara starkare, tre tyckte att den skulle vara riktbar och två tyckte att den 
skulle vara fungerande/tillgänglig. En person påtalade att det är patient och 
anhörig som bestämmer i hemmet, och en annan person att hon/han inte kan 
påverka hur patienten skall ha det i sitt hem. Vid presentationen av de olika 
belysningarna var det en person som föreslog att man kunde be patienten köpa en 
lampa om den befintliga belysningen inte är tillräcklig. Samma person påpekade 
att den bärbara belysningen ska vara bättre än det man kan åstadkomma med 
befintlig sänglampa, takbelysning o.s.v., för att man ska tycka att det är värt att ta 
med den. 
 
Kunskap hos vårdtagare och personal: Två svarande tyckte att man skulle 
ställa krav/belysa problemet för patienten vid inskrivningen. Två andra tyckte att 
man ska: ”Upplysa om våra behov”, respektive informera patienten och 
närstående om en arbetslampa (mobil) vid våra besök, särskilt vid provtagning. 
Två föreslog att man kunde be anhöriga byta ut glödlampan i takbelysningen, om 
det inte finns, respektive be patienten att köpa en ny lampa. En föreslog 
konsultation av sakkunnig vid behov. 
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Sjuksköterskornas förbättringsförslag för de i hemmiljö testade 
belysningarna  
Golvlampa på hjul: Några tyckte att det vore bra om den var integrerad med en 
droppställning. 
 
Bordslampa med handtag: Några tyckte det skulle vara bra om den kunde gå 
både på batteri och sladd. En person önskade att sladden vore längre. En tyckte 
att det skulle vara bra om man kunde reglera ljusstyrkan, så att man kan börja 
med svagt ljus för att sedan öka så att det inte blir så ljust på natten för barnet. En 
tyckte att ljuset skulle vara mindre blått. 
 
Ficklampa med ben: Flera önskade vid presentationen att huvudet skulle gå att 
vinkla ned mer och att benstöden gick att höja separat, exempelvis genom att 
bakbenen höjs. En person tipsade om att det finns fotostativ där man kan vinkla 
benstöden separat och där man kan vinkla ut små fötter på stativet, som gör att 
den står stadigt. 
 
Minilamporna (Versa Lite inspektionslampa och Nightwriter): Flera önskade 
större ljuskägla. En person hänger den i halsringningen, och tycker att det funkar 
bra att ha något hängande, och hon framförde önskemål på en liknade bättre 
produkt som är bärbar. Vid belysningstestet föreslår en person att ljuset behöver 
bli mindre blått och ge mindre skuggor. En annan person föreslog att den behöver 
bli smidigare och lättare att reglera. En person tyckte att de behöver en bättre 
fästanordning, så att de kan bäras på kläderna. 
 

Tillvägagångssätt för framtida belysningslösningar i hemsjukvården 
Vid starten av studien fanns mycket funderingar kring hur belysningsfrågan kan 
lösas med tanke på att vården sker i patientens hem, och att man då behöver ta 
hänsyn till patientens integritet och självbestämmande i enlighet med HSL 
(1982). Genom att använda sig av en mobil produkt kommer man runt den 
problematiken, men nackdelen är då att vårdpersonalen får ännu en produkt att ta 
med sig vid hembesök. Vid en stationär produkt kvarstår denna frågeställning. Ett 
sätt att hantera det är att informera patienten vid inskrivningen muntligt och/eller 
skriftligt om vikten av en bra arbetsmiljö för vårdpersonalen, och att det även kan 
förbättra för han/henne som patient. 
 
Daniel Brandt konstaterade att de stationära produkter som finns på marknaden är 
tillräckliga om man kombinerar några befintliga produkter. Det finns 
undersökningslampor att sätta på sängen, eller ställa på golvet. Några av dessa 
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kan även användas av patienten som läsbelysning. Det finns nattbelysning som 
man kan lägga under sängen (bilaga 5-12).  
 
För att generellt förbättra belysningen i hemsjukvården behöver hela det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och patientsäkerhetsarbetet förbättras. I nuläget 
undersöker inte sjuksköterskorna, eller någon på deras arbetsplats riskerna i 
arbetsmiljön i någon större utsträckning, och i en rapport från Socialstyrelsen 
(2005) konstaterades att nästan samtliga verksamheter inom avancerad 
hemsjukvård i Stockholm saknade dokumenterade rutiner för riskanalys, och att 
ingen verksamhet genomförde systematiskt riskanalyser. Metodiken för 
riskanalys när det gäller arbetsmiljö och patientsäkerhet liknar varandra  
(SOSFS 2005:12, AFS 2001:1), och arbetet med att analysera dessa risker borde 
kunna ske samtidigt. Vid en analys av arbetsskador i hemtjänsten konstaterades 
att en risk för patienten ofta även är en risk för personalen (Bergh, 1995). Om vi 
tar exemplet med läkemedelshantering, så skulle arbetsmiljörisken kunna vara att 
det blir ansträngande för ögonen att t.ex. läsa en för liten text på en ampull i skum 
belysning och en oro för om man gjort fel skulle kunna uppstå. Detta skulle även 
kunna medföra en risk för att förväxla läkemedel eller att ge läkemedlet i fel dos 
som skulle drabba patienten i form av felbehandling, men sannolikt även skapa 
långvarig ångest och självförebråelser hos den person som utfört felbehandlingen. 
 
Belysning är en av alla de arbetsmiljöfaktorer som individuellt och i 
interaktionerna med andra faktorer skapar helheten - arbetsmiljön. Gunilla Wallin 
på Arbetsmiljöverket föreslog att belysning skulle kunna fungera som modell för 
hur man arbetar med arbetsmiljöfrågor. Idén är intressant och man kan genom att 
fokusera på belysning, och hur man skapar en bra belysning hos patienten, 
förbättra arbetsmiljön och förebygga vårdskador, även få med flera andra 
aspekter av arbetsmiljön, eftersom de hänger ihop i en helhet. Hemsjukvårds-
personalen och deras arbetsgivare skulle då lära sig metodiken kring hur man 
analyserar risker och på så sätt skulle det underlätta vid analys av nästa 
risk/frågeställning. Man kan tänka sig olika sätt att komma till rätta med 
belysningen. I enlighet med kraven på systematiskt arbetsmiljöarbetet (AFS 
2001:1, Arbetsmiljöverket ADI 571) behöver någon identifiera risken (i det här 
fallet dålig belysning), bedöma den, planera åtgärder, åtgärda på lämpligt sätt och 
sedan följa upp effekten av insatsen. Vad kan då vara lämpligt? 
 
Det är viktigt att man ser belysningen i ett större perspektiv. Allt ifrån hur det går 
till när patienten skrivs in till hur det praktiska vårdarbetet går till samt kunskap 
hos vårdpersonalen. Det var bara några få som kände till vad det stod i 
arbetsmiljöföreskrifterna om belysning, och andelen med besvär var hög vilket 
föranleder behov att förebygga mer besvär genom att se över hela arbetsmiljön. 
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Vid inspektion av hemtjänst ställdes krav på att någon skulle undersöka 
arbetsmiljön innan insatser startades där (inspektionsmeddelande, AIST 
2006/21157). Ett förslag är att, om möjligt, ta reda på vad patienten har för 
belysning innan insatser startas i hemmet. En checklista över olika 
arbetsmiljöfaktorer vore då lämplig att ha. Behovet av extra belysning får 
bedömas utifrån den belysning patienten har och arbetsuppgiftens art. 
Arbetsgivaren skall se till att det finns tillräcklig utrustning för arbetet  
(AFS 1990:18) och tillhandahålla de synhjälpmedel som behövs (AFS 1998:1). 
Man skulle kunna tänka sig tre olika tillvägagångssätt och några olika steg för att 
förbättra arbetsbelysningen i det enskilda hemmet.  
 
1. Ökad kunskap hos personalen om vad som är god belysning vid vård i 
hemmet. Att personalen i än större utsträckning än idag tänker på att ställa in och 
rikta den befintliga belysningen. Ökad kunskap hos personalen om bedömning av 
risker för patienten och för sig själv vid arbete i det enskilda hemmet. 
 
2. Översyn av vad patienten har för belysning innan insatser startas i hemmet, 
och bedömning om den lever upp till de synkrav, som de arbetsuppgifter som ska 
utföras i hemmet ställer. Detta sker i samråd med patienten, och vid behov flyttas 
ev. patientens egen belysning dit ljuset behövs, och patient eller anhörig ombeds 
att byta ut trasiga lampor vid behov.  
 
3. Om den befintliga belysningen inte är tillräcklig eller om behovet av belysning 
är stadigvarande får behovet av mer stationär eller bärbar belysning som kan 
lämnas i patientens hem, som arbetsgivaren tillhandahåller, övervägas. 
Arbetsgivaren behöver då köpa in och ha några stationära och eller bärbara 
belysningar, som skulle kunna lånas ut under vårdtiden. Denna arbetsbelysning 
accepteras ev. lättare av patienten om den även kan användas av patienten som 
läslampa eller liknande. En nackdel med denna lösning skulle kunna vara att det 
då eventuellt blir sjuksköterskan som får köra ut denna belysning eller bära den 
till och från patienten. Vid behov får man då överväga om det går att ordna med 
annan utkörning för att inte orsaka belastningsergonomiska problem. 
 
4. Om behovet av vård i hemmet är kortvarigt eller patienten inte skulle gå med 
på att ha en stationär belysning i sitt hem skulle en mobil lösning som man kan ta 
med sig varje gång till patienten kunna bli aktuell. 
 

Förslag belysningsprodukt anpassad för vård i hemmet 
Då ingen av de befintliga belysningarna levde upp till alla de krav och önskemål 
som satts upp i kravanalysen finns det behov för att utveckla en armatur speciellt 
anpassad för vård i hemmet. De bärbara belysningar som arbetsgivaren 
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tillhandahöll upplevdes inte som tillräckliga. Parallellt med detta examensarbete 
har en sådan produkt tagits fram av Daniel Brandt (Brandt, 2007).  
 
Tre olika typer av armaturer utkristalliserade sig som tänkbara, en liten mobil 
armatur, en bärbar stationär och en stationär efter analys av tänkbara belysningar. 
Inledningsvis valde Daniel att koncentrera sig på att utveckla en bärbar stationär 
belysning, alltså en belysning som skulle gå att fälla ihop och ta med sig till 
patienten. Denna skulle man antingen kunna lämna kvar hemma hos vårdtagaren 
(bra även för vårdtagaren med läsbelysning, nattbelysning o.s.v.) eller ta med sig 
mellan vårdtagare. Efter vidare research fann Daniel Brandt att det finns flera 
befintliga tänkbara stationära belysningar på marknaden. Det fanns dock inte 
någon produkt som både var hemlik, ihopfällningsbar, gav bra undersökningsljus 
för vårdpersonalen och läsljus för vårdtagaren samt inbyggt nattljus, men Daniel 
trodde att om man kombinerade några av de befintliga produkterna på 
marknaden, så skulle dessa tillsammans fylla behoven, i de fall där behovet av 
ljus är mer stadigvarande. Efter överläggning med Per Nylén och synpunkter jag 
förmedlat från synergonomienkäten bytte han inriktning till att istället designa en 
liten, mobil produkt. 
 
Flera svarande i studien efterfrågade en produkt som är liten och lätt att bära med 
sig, som ger tillräckligt med ljus men som inte stör vårdtagaren. I föreskriften 
(AFS, 2000:42) anges att belysningen ska ha en lämplig fördelning och riktning 
och att ljuskällans återgivning av färg ska vara lämplig. Vår analys var att 
belysningen ska kunna användas i flera olika situationer och vid olika 
arbetsuppgifter, exempelvis vid undersökning/behandling av en sängliggande 
patient, en sittande patient eller om vårdgivaren befinner sig i olika utrustade 
miljöer hemma hos respektive patient. Detta ställer krav på att belysningen går att 
variera, både att den kan hängas på kroppen, när det inte finns något att ställa den 
på, men även att den går att ställa på något, om det finns ett bra underlag att ställa 
den på. Några framförde att de tyckte att det var bra att ficklampan hade tre olika 
ljuslägen för att kunna variera utifrån behovet av ljus. Under arbetets gång har det 
även framkommit tankar på att belysningen inte bara ska kunna användas i 
vårdsituationen utan även exempelvis vid förflyttning till och från patienten, då 
det är mörkt ute. Daniel Brandt har under våren 2007 tagit fram just en sådan 
mobil belysning som både kan hänga på kroppen samt ställas på en plan yta, med 
tillräcklig belysningsstyrka, färgåtergivning över Ra- index 90, möjlighet att rikta 
ljuset, inte blända vårdtagare eller patient, möjlighet att reglera 
belysningsstyrkan, lätt avtorkbar, och med säkerhetsspänne (Brandt, 2007).  
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Informationsmaterial 
När det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete och hur det kan genomföras finns 
det bra informationsmaterial från Arbetsmiljöverket bl.a. broschyren:  
”Utrymme för arbetsmiljön i hemtjänsten” (ADI 589). 
 
Något informationsmaterial/broschyr om belysning för hemsjukvården har inte 
hittats. Det skulle finnas behov för en informationsbroschyr om synergonomi och 
belysning för vårdpersonal. Där skulle det kunna finns en beskrivning av vilka 
krav man kan ställa på god belysning, hur man kan göra för att välja rätt 
belysning samt även en beskrivning av en god belysning för patienten och 
effekter av det. En tänkbar titel skulle kunna vara: 
”God belysning för personal och patienter inom hemsjukvården.” 
 
En förhoppning är också att detta arbete ska kunna läsas av personal inom vård 
och omsorg som kunskapskälla om belysning och vägledning för att välja rätt 
belysningslösning för just sin verksamhet. 
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Diskussion 
Tillräcklig belysning, en självklarhet i dagens upplysta samhälle kan tyckas, men 
enligt denna studie är det en stor del av sjuksköterskorna som i olika utsträckning 
tycker att arbetsbelysningen hemma hos patienten är otillräcklig vid kvalificerade 
vårduppgifter, och att de mobila lösningar som arbetsgivaren tillhandahåller inte 
är tillräckliga eller används inte någon större utsträckning. Kanske har 
belysningsfrågan på senare år hamnat i skymundan för de större besvären med 
belastningsproblematik och den psykosociala arbetsmiljön eller är det bara en 
indikator på att det generella arbetsmiljöarbetet inom den avancerade 
hemsjukvården behöver förbättras?  

Metoddiskussion 
Flera olika metoder har valts i denna uppsats, enkät med både öppna och slutna 
frågor, kontextuell utforskning (studiebesök och förstudier), laboratorieliknande 
test, presentation och test av några befintliga belysningar. Tanken var att 
analysera problemet utifrån flera olika aspekter, för att på så sätt försöka täcka in 
helheten. Presentationen av de olika belysningarna när jag mötte flera olika 
sjuksköterskor var givande, och möjligen kunde mer information har samlats in 
där om dessa presentationer bandats och mer tid funnits. Tanken från början var 
att även göra fokusgrupper kring belysning. Dessa valdes bort till förmån för 
öppna frågor i synergonomienkäten och presentationer av de olika belysningarna 
där synpunkter samlades in, vilket var givande. Många svar fångades in med 
dessa metoder, men kanske hade svaren blivit än mer uttömmande i form av en 
fokusgrupp.  
 
Parallellt med denna uppsats har det även pågått en designprocess, som denna 
undersökning delvis legat till grund för. Daniel Brandt, LTH, har även samlat in 
synpunkter på belysning från vårdpersonal i Skåne (Brandt, 2007). Deras 
kommentarer har liknat de kommentarer som denna undersökning belyst, vilket 
kan tyda på att de vanligast förekommande aspekterna av belysning vid vård i 
hemmet har samlats in. 

Synergonomienkät 
Svarsfrekvensen på synergonomienkäten blev bara 50 %. En farhåga är att de 
som tycker att belysningen är ett problem eller har ögonbesvär har svarat i större 
utsträckning än andra. Det gör att resultaten om bl.a. besvärsförekomst inte kan 
ses som representativt för hela gruppen med sjuksköterskor i Stockholm, utan just 
bara för denna grupp. Tendensen i detta material är dock att en stor andel av 
sjuksköterskorna hade ögonbesvär, och även övriga besvär från kroppen såsom 
besvär med nacke och rygg, vilket borde föranleda analyser av vad det kan bero 
på och åtgärder för att förbättra arbetsmiljöförhållandena för sjuksköterskorna. 
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Det är möjligt att svarsfrekvensen på synergonomienkäten förbättrats om fler 
påminnelser gått ut och om påminnelsen kommit redan efter 2 veckor och om det 
funnits möjlighet att distribuera enkäterna och berätta om projektet personligen. 
Å andra sidan så har undersökaren på detta sätt inte haft någon påverkan på de 
som fyllt i enkäten. 
 
Som fråga 32 är formulerad kan man tro att det gäller belysningen i hemmet och 
inte arbetsbelysningen. De flesta har ändå tolkat det som arbetsbelysning, men 
några har svarat att de inte kan påverka hur patienten har det i sitt hem, då det är 
dennes hem. Den frågan skulle behöva förtydligas. 
 
På synergonomidelen var det tyvärr ett internt bortfall på frågor om förekomst 
och svårighetsgrad delvis p.g.a. layouten. Bortfallet på frågan om de har olika 
ögonbesvär hade bara något enstaka bortfall. Detta innebar att många i bortfallet 
på synergonomifrågan hade ögonbesvär, vilket skulle kunna göra att resultatet 
underskattar förekomsten av ögonbesvär. För att belysa även de i bortfallet 
redovisas även resultaten kvantitativt, d.v.s. i antal ögonbesvär. Vidare skulle en 
förbättring av synergonomiindexet vara att det anges om besvären gäller senaste 
veckan, månaden eller året för att möjliggöra jämförelser med andra 
undersökningar. 
 
På grund av bortfallet på fråga 45, om antal dagar de haft besvär senaste 
månaden, kunde denna studie bara svara på om de haft eller inte haft besvär den 
senaste månaden. Vid en vidare studie bör man överväga att använda ett formulär 
som är lättare att förstå och mer standardiserat för att på så sätt kunna ge en mer 
detaljerad information om besvärens förekomst och underlätta jämförelser med 
andra undersökningar. 
 

Kravanalys 
Denna analys gjordes i samarbete med en industridesigner, Daniel Brandt, som 
är van att göra liknande typer av analyser, en expert inom området belysning, 
Per Nylén, en person med erfarenhet från vården, Malin Håkansson, och från de 
öppna svaren i synergonomienkäten. Detta tillsammans gör att kraven belysts 
utifrån olika perspektiv och därmed ökar sannolikheten att vi ska ha täckt in de 
krav som är rimliga att ställa, men det skulle kunna vara så att någon annan kom 
fram till andra lämpliga krav. 

Test av belysningar 
En studieperson tyckte inte att de egentligen behöver testa belysningarna i 
hemmet, då de har mycket klart för sig de verkliga situationerna i hemmet, och 
att de kan tänka sig in i dessa situationer när de ser de olika belysningarna. Det är 
möjligt att ett sådant mer experimentliknande undersökningsupplägg, då 
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undersökaren skulle haft möjlighet att närvara, kunde gett mer information om de 
olika belysningarna än vad enkäterna gjorde. 
 
Tyvärr fick de inte tillräckligt med tid att testa de olika belysningarna, vilket 
ledde till att det bara var 5 som testade alla belysningarna. Men alla svar 
sammantaget, förslag från synergonomienkäten och förslag som kom fram på 
presentationerna av belysningarna så samlades ändå många värdefulla synpunkter 
in, som kunde ligga till grund för diskussioner med industridesignern Daniel 
Brandt, LTH, om en ny produkt. 
 
Vid skattningarna av nöjdhet är det ett litet antal personer som skattat vilket gör 
att en persons åsikt om en belysning kan få stort genomslag. Det behöver beaktas 
vid analysen av dessa resultat. 
 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskors uppfattning om arbetsbelysning i hemmet 
De arbetsuppgifter där sjuksköterskor främst störs av dålig belysning var vid 
provtagning, läkemedelshantering, sättande av nål och bedöma och inspektera 
patienten. Alla avancerade uppgifter som kräver ett bra ljus, och där ett misstag 
skulle kunna leda till olika grad av vårdskada för patienten. Av de tillfrågade var 
det 15 % som angav att det dagligen förekommer en risk för att göra fel p.g.a. 
dålig belysning och 58 % rapporterade att det förekom enstaka gånger, och 46 % 
var mycket besvärade av det. Med tanke på vid vilka arbetsuppgifter de störs av 
dålig belysning så skulle en felhandling kunna få stora konsekvenser för 
patienten. Enligt SOSFS 2005: 12 ska det finnas rutiner för att rapportera 
vårdskador och tillbud. Att riskera att göra fel p.g.a. dålig belysning borde kunna 
klassas som ett tillbud, och som sådant analyseras närmare för att vidta åtgärder 
för att förebygga att patienten kommer till skada. I den handlingsplan som 
Stockholms läns landsting har utarbetat för att förbättra patientsäkerhetsarbetet 
har lyft fram läkemedelshanteringen som ett av fem särskilt viktiga områden att 
börja ett systematiskt förbättringsarbete inom (SLL, 2006). Detta arbete skulle 
kunna ske tillsammans med det systematiska arbetsmiljöarbetet Ett sätt att 
förbättra läkemedelshanteringen i hemmet och därmed patientsäkerheten och 
arbetsmiljön för personalen skulle kunna vara bättra belysning.  
 
Många angav att det fick inta obekväma arbetsställningar p.g.a. dålig belysning 
(80 %) och 35 % angav att det förekom dagligen. Detta skulle kunna vara en av 
orsakerna till de besvär som sjuksköterskorna rapporterar. Det kan även vara så 
att de som har besvär i högre utsträckning känner om arbetsställningarna är 
obekväma. 
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Att den befintliga arbetsbelysningen inte går att rikta förekom enligt 94 %, och 
att detta var ett problem dagligen rapporterade 38 %. Att kunna rikta belysningen 
är ett grundläggande krav för att styra ljuset dit det behövs, och att belysningen 
ska ha en lämplig fördelning och riktning anges som ett krav i AFS 2000:42. Här 
finns alltså utrymme för förbättringar. 
 
Belysning som saknas angav knappt 70 % att det förekom enstaka gånger och  
15 % angav att det förekom dagligen. Kanske beror det på att patienten har slut 
på glödlampor och inte har någon möjlighet att ge sig ut och köpa nya. Vem ska 
köpa nya lampor om patienten inte kan det själv. Är det kanske hemtjänsten eller 
de anhöriga? Här skulle ett bra rapporteringssystem och kanaler för 
kommunikation mellan olika organisationer kunna förebygga att belysning 
saknas. Det går naturligtvis inte att förebygga att det inte någon gång händer att 
belysning saknas, och då skulle en mobil produkt som arbetsgivaren 
tillhandahåller kunna vara ett bra alternativ. 
 
Missnöjda eller ganska missnöjda med arbetsbelysningen i hemmet var ca 30 % 
och bland de som var missnöjda var det fler som hade ögonbesvär, även om detta 
samband inte var statistiskt signifikant. I jämförelse var det drygt 60 % som var 
missnöjda med sina arbetsställningar. Dessa faktorer kan hänga ihop, dålig 
belysning kan ju leda till att man får inta dåliga arbetsställningar för att kunna se 
(Nyman och Spångberg, 1996), men de dåliga arbetsställningarna beror troligen 
även på att arbetsutrymmet inte är tillräckligt, vilket många (ca 50 %) också är 
missnöjda med. 
 

Ögonbesvär och samband med olika arbetsmiljöfaktorer 
Det var 58 % som hade ögonbesvär enligt synergonomiindexet och 76 % om man 
bara tar hänsyn till om de har ett eller flera ögonbesvär utan att ta hänsyn till i 
vilken utsträckning. Jämfört med andra studier av brevbärare där 44 % 
rapporterade ögonbesvär (Hemphälä, 2006) och callcenterstudien där 50 % hade 
ögonbesvär enligt synergonomiindex (Blomqvist, 2006) är prevalensen av 
ögonbesvär hos denna grupp med sjuksköterskor högre. Det skulle kunna bero på 
att de som valt att svara på enkäten i högre grad än andra har besvär från ögonen, 
eller så är sjuksköterskor en grupp där det förekommer mycket ögonbesvär. Ett 
problem vid jämförelse av förekomst är att det förekommer olika sätt att 
rapportera ögonbesvär, och sannolikt får man olika svar beroende på hur man 
frågar. 
 
Ögonbesvär hade samband med nackvärk, med huvudvärk och med besvär från 
axlar/skuldror. Det går för den skull inte att med denna tvärsnittsstudie att säga 
vad som påverkar det ena eller det andra, eller om det finns någon annan faktor 
som påverkar både förekomst av ögonbesvär och nackbesvär, för det behövs 
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longitudinella studier och grundforskning om vad som händer i kroppen. 
Psykosociala faktorer skulle t.ex. kunna vara en faktor som både bidrar till att öka 
förekomsten av ögonbesvär och andra muskuloskeletala besvär (Linton, 1990). I 
föreliggande studie kunde inga signifikanta samband ses mellan huvudvärk, 
nackvärk, ryggvärk och krav, kontroll eller stöd. Däremot sågs ett signifikant 
samband mellan Strain (krav/kontroll) och krav och besvär axlar/skuldror. Antal 
ögonbesvär hade ju också ett signifikant omvänt samband med socialt stöd, vilket 
stämmer bra överens med andra studier där man också sett att bl.a. socialt stöd 
kan vara en prediktor för ögonbesvär (Mocci et al., 2001). 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Det var bara några få (4 %) som angav att de eller någon i deras verksamhet 
undersöker arbetsmiljön i ganska hög till hög utsträckning före insatser startas. 
Vid inspektion av hemtjänst (inspektionsmeddelande, AIST 2006/21157) ställdes 
krav på att arbetsmiljön skulle undersökas innan insatser i hemmet och 
regelbundet i enlighet med SAM. I jämförelse med den undersökning som 
Arbetsmiljöverket låtit göra av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(Arbetsmiljöverket, 2003) rapporterade 65 % av arbetsgivarna och 73 % av 
skyddsombuden att de undersökt och bedömt risker i arbetsmiljön. Det som inte 
framgår i den studien är i vilken utsträckning man gör det. Om alla som över 
huvudtaget undersökt arbetsmiljön läggs samman gör 37 % detta före insatser,  
50 % regelbundet och 67 % vid förändringar, men då gör det stora flertalet det 
endast i låg till viss utsträckning. Här behöver en förbättring komma till stånd för 
att kunna leva upp till de lagstadgade kraven.  
 

Fördelar och nackdelar med några befintliga belysningar 
Av de fem som testat alla de olika belysningarna i hemmiljö var det 3 som 
föredrog bordslampan. De hade synpunkter på att de önskade att den även var 
batteridriven. En farhåga med den belysningen är att den ev. kan blända patienten 
då den sprider ljuset åt nästan alla håll. Vid mätningen i laboratorieliknande miljö 
uppmättes 60 Lux i ansiktet vid användning av bordslampan. Detta kanske inte 
upptäcks under detta korta test, och patienten var ju inte heller tillfrågad. Det 
skulle även vara intressant att höra vad patienten tycker om de olika 
belysningarna, för att på så sätt få veta om de blir bländade eller vad de har för 
synpunkter på att ev. ha en extra belysning stående hemma under vårdtiden. 
 
Sammantaget skulle fördelen med en stationär belysning kunna vara att det finns 
bra medicinska belysningsprodukter på marknaden som ger tillräckligt med ljus 
och som går att rikta. De finns i olika utföranden (golv, vägg- och sängmonterad). 
När den väl är hemburen finns den alltid till hands, samtidigt som att dessa är 
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relativt dyra i inköp och väger mer än en mindre mobil belysning och därför kan 
vara svårare att transportera.  
 
Den bärbara bordslampan var den produkt som fick högst betyg av 
testpersonerna. Den skulle eventuellt kunna finnas i bilen och användas vid 
behov eller skulle arbetsgivaren kunna köpa in ett antal liknande produkter, som 
skulle kunna stå hemma hos respektive vårdtagare under vårdtiden.  
 
De befintliga mobila lösningarna har över lag inte tillräckligt god ljuskvalitet, de 
är svåra att fästa på kroppen samtidigt som de är relativt lätta att bära med sig. En 
tillräckligt liten mobil produkt skulle kunna ligga i akutväskan och alltid finnas 
till hands, samtidigt som sjuksköterskan ofta har många andra saker att bära och 
att det är viktigt att minimera det som bärs mellan olika vårdtagare. En stationär 
belysning skulle kunna vara ett alternativ vid längre vårdkontakter och en mobil 
lösning vid kortare vårdkontakter eller om patienten inte går med på att ha en 
medicinsk belysning stående i hemmet. Det som också behöver övervägas är de 
olika behov som kan finnas i olika verksamheter. 

De lagstadgade kraven på belysning vid vård i hemmet 
De lagstadgade kraven upplevs som tillräckliga för att få till en bra belysning i 
hemmet. En nackdel skulle kunna vara att det flera olika föreskrifter behöver 
användas, och att man därmed som arbetsgivare behöver besitta mycket kunskap 
för att komma fram till hur belysningsfrågan ska hanteras i hemmiljö. Vilket gör 
att hemsjukvården ev. skulle behöva hjälp av företagshälsovården eller liknande 
för att göra rätt bedömningar, åtgärder eller val.  

Framtida belysningslösningar 
I resultatdelen förs resonemang baserat på innevarande studie med enkät, 
studiebesök inom hemsjukvården och vid arbetsmiljöinspektion och en 
sammantagen analys av hur man kan förbättra belysningen i hemmet. 
Belysningsfrågan bör hanteras i linje med det tillvägagångssätt som föreslås i 
AFS 2001:1 om SAM, men det kan hända att någon annan skulle göra en annan 
tolkning av de föreslagna stegen och tillvägagångssättet, och att det behöver 
anpassas till innevarande verksamhet. 
 
Försök gjordes att kombinera en befintlig armatur med en droppställning, som 
flera av patienterna inom den avancerade hemsjukvården redan har. Tanken med 
en belysning kombinerat med en droppställning var att då har sjuksköterskan en 
bärbar produkt att tillgå och ljuset kan föras dit det behövs. Patienten skulle då 
inte behöva ha ytterligare en sjukvårdsprodukt hemma, och ev. skulle armaturen 
kunna nyttjas även av patienten vid läsning. Dessa idéer förtjänar att 
vidareutvecklas. När det gäller en stationär produkt, som ska stå hemma hos 
patienten, och hänsyn behöver tas till att det är patientens hem, så gäller det att gå 
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varsamt och strategiskt fram och framhålla vinsterna med en bättre belysning 
även för patienten. Inte minst att säkerheten vid nålsättning, medicindelning 
o.s.v. ökar och därmed risken för felhandlingar minskar, men också eventuellt 
genom att patienten kan använda belysningen. Det skulle kunna vara så att det är 
lättare för patienten att acceptera en extra belysning hemma jämfört med att byta 
säng eller möblera om hemma, som kanske är känsligare. Men för att ta reda på 
det skulle några patienter behöva tillfrågas. 
 
Det var bara några få som visste vad det stod i arbetsmiljöföreskrifterna kring 
belysning, och man skulle därmed kunna anta att kunskapen om synergonomi och 
god arbetsbelysning kan behöva förbättras hos vårdpersonalen. 
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Slutsatser 
• Alla tillfrågade sjuksköterskor angav att bristande arbetsbelysning vid 

patienten förekom, och av dessa angav hälften att det förekom dagligen. De 
flesta (ca 70 %) var måttligt besvärade av det. Det var 35 % som angav att de 
dagligen får inta obekväma arbetsställningar p.g.a. dålig belysning, och 15 % 
rapporterade att de dagligen riskerade att göra fel p.g.a. dålig belysning. 
 

 Cirka 40 % var missnöjda eller ganska missnöjd med arbetsbelysningen vid 
patienten, ca 30 % var varken missnöjda eller nöjda. 

 
 De moment där sjuksköterskorna stördes mest av dåliga 
belysningsförhållanden var läkemedelshantering, provtagning, 
skötsel/sättande av nål, sårvård och bedömning av patienten. 

 
 Ögonbesvär (≥3 p på synergonomiindex) rapporterades av 58 %, och  

 76 % angav att de hade ett eller flera ögonsymptom. De vanligast 
förekommande ögonbesvären var sveda i ögonen, ögontrötthet, torrhet i 
ögonen och gruskänsla.  

 
 Signifikanta samband sågs mellan å ena sidan ögonbesvär och å andra sidan 
 nackbesvär, huvudvärk och besvär från armbåge/hand. En tendens till ett 
starkt omvänt samband sågs mellan ögonbesvär och socialt stöd. Signifikanta 
samband sågs mellan antal rapporterade ögonsymptom och nackbesvär, 
huvudvärk, besvär från skuldra/axel och ett omvänt samband konstaterades 
mellan antal ögonbesvär och socialt stöd. 

 
  Det systematiska arbetsmiljöarbetet gällande belysning behöver förbättras.  
Det var enbart 37 % som undersökte risker i hemmet före insatser i hemmet, 
50 % gjorde det regelbundet, och 67 % gjorde det vid förändringar. De flesta 
som undersökte arbetsmiljön gjorde det i låg till viss utsträckning. En 
checklista vid bedömning av arbetsmiljön var det bara några som angav att de 
hade, och ingen av dessa hade belysning med på den listan. 
Rapporteringsrutiner för att meddela chef/arbetsgivare om belysningen i 
patientens hem är otillfredsställande,18 % angav att det fanns. Bara en person 
angav att det utformas skriftliga handlingsplaner för sådana risker som inte 
åtgärdas omedelbart. 
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 Ingen av de befintliga belysningarna uppfyllde alla de krav och önskemål vi 
ställt upp för en lämplig arbetsbelysning i hemsjukvården. Den stationära 
produkten som testades gav tillräckligt med ljus som gick att rikta, men den 
typen av produkter kan var relativt dyra i inköp och tunga att bära. Den 
bärbara bordslampan fick högst betyg av testpersonerna och flera tyckte att 
den gav ett bra ljus. Den är relativt stor att bära med sig vid varje besök, men 
skulle kunna lämnas hemma hos patienten. Nackdelen är att den behöver en 
plan yta att stå på och skulle eventuellt kunna blända vårdtagaren. De små 
mobila produkterna som testades var relativt smidiga att bära med sig, men 
hade sämre ljuskvalitet och var svåra att fästa på kroppen. Ett behov finns 
därför för att ta fram en produkt speciellt lämpad för hemsjukvården. En 
student inom industridesign, Daniel Brandt, LTH, håller på att designa en 
bärbar belysning för vård och omsorg i hemmet, som både kan hänga på 
kroppen samt ställas på en plan yta, med tillräcklig belysningsstyrka som kan 
regleras, Ra- index över 90, möjlighet att rikta ljuset, bländskydd så att inte 
personal eller vårdtagare bländas, lätt avtorkbar och med säkerhetsspänne. 
Även framtida stationära belysningsalternativ för hemsjukvården, såsom en 
kombinerad droppställning och belysning, förtjänar att vidareutvecklas.  

 
 Belysningsfrågan behöver ses som en del av helheten ─ arbetsmiljön, och  

 det systematiska arbetsmiljöarbetet för att förbättra arbetsmiljön kan gärna  
 kombineras med arbetet att förbättra patientsäkerheten. 
 

 Sammantaget bedöms kraven i de olika föreskrifterna tillsammans tillräckliga 
för att kunna få en bra arbetsbelysning i det enskilda hemmet. I de studerade 
verksamheterna fanns det vissa brister i hur man levde upp till dessa 
föreskrifter gällande belysning. 
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 Bilaga 1 

 
 
 

Frågeformulär om belysning och synergonomi för 
sjuksköterskor inom avancerad hemsjukvård. 
 
Denna enkät ingår som en del i en magisteruppsats i ergonomi gällande belysning i hemsjukvården. 
Uppsatsen genomförs i samarbete med Arbetsmiljöverket men det är endast undertecknad som har 
tillgång till personuppgifter och de enskilda enkäterna.  
 
Alla uppgifter som Du lämnar här är därför konfidentiella och skyddade ur  
sekretessynpunkt. 
 
Arbetsmiljöverkets syfte är att på generell nivå öka kunskapen om arbetstagarnas 
arbetsmiljöförhållanden vad gäller synergonomi och belysning vid vård i patientens hem. Detta för 
att om möjligt medverka till en förbättring av förekommande brister i dessa avseenden genom t ex ett 
förtydligat kravställande och en vidareutveckling av tillsynsmetoderna. 
 
 
 
Instruktioner 
 
Tag gärna god tid på Dig och svara på frågorna så noggrant Du kan. 
 
Lägg sedan frågeformuläret i det medföljande frankerade kuvertet och posta det. 
 
Jag är tacksam om Du skickar enkäten med posten till mig så snart som möjligt.  
 
 
 
Tack för Din medverkan! 
 
 
 
Hälsningar 
 
 
 
 
Malin Håkansson 
Ergonomimagisterstuderande  
Linköpings Universitet 



 106

 
PERSONUPPGIFTER 
 
Dagens datum: ……….……………………………............... 
 
Är du?  1  kvinna 2  man 
 
Födelseår :  ……………………………………………... 
 
Din arbetsplats: ……………………………………………... 
 
Din yrkestitel: ……………………………………………... 
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DINA ARBETSUPPGIFTER 
 
1 Hur länge har Du arbetat inom vården? Antal år ..................... 
 
2. Hur länge har Du arbetat inom den avancerade hemsjukvården? Antal år: ……………… 
 
 
3. Vilka arbetsuppgifter har Du normalt?  
 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Vilken är Din anställningsgrad inom den avancerade hemsjukvården? 

 

1  Heltid            Ange antal timmar / vecka:................... 
2 Deltid             Ange antal timmar / vecka:.................... 
3 Timanställd    Ange antal timmar / vecka:.................... 

 
 

5a. Har Du något annat arbete än inom den avancerade hemsjukvården? 
 
  1 Ja   Nej 
 
b. Om Ja, vilken anställningsgrad har Du i detta arbete? 
 

1  Heltid            Ange antal timmar / vecka:.................... 
2 Deltid             Ange antal timmar / vecka:.................... 
3 Timanställd    Ange antal timmar / vecka:................... 

 
c. Om Ja, vilken yrkestitel har Du i detta arbete?.......................................................... 

 
 

6. Vilken tid på dygnet arbetar Du inom den avancerade hemsjukvården ? 

  

1  Dag på kontorstid 
 

2 Dag och kväll enligt schema Ange antal kvällar / vecka:.......... 
 

3 Dag, kväll och natt enligt schema  Ange antal kvällar / vecka:.........Ange antal nätte
 

4 Kväll och natt enligt schema  Ange antal kvällar / vecka:..........Ange antal nätte
 

5 Natt enligt schema   Ange antal nätter /månad:............... 
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7. Hur länge arbetar Du i genomsnitt med praktisk vård varje arbetspass ? 
 

1  nästan hela arbetstiden 
2 ungefär ¾ av tiden  
3 halva tiden  
4 ungefär ¼ av tiden  
5 inte alls eller mycket korta stunder 

 
 

8. Anser Du att Ditt praktiska vårdarbete är påfrestande för Dina ögon? 
 Ringa in den siffra som bäst motsvarar hur påfrestande Du tycker det är. 
 
  0 = Inte alls påfrestande  10 = Mycket påfrestande   

 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
9. Hur länge arbetar Du i genomsnitt framför en dator varje arbetspass? 

 
1  nästan hela arbetstiden 
2 ungefär ¾ av tiden  
3 halva tiden  
4 ungefär ¼ av tiden  
5 inte alls eller mycket korta stunder 

 
 

10. Anser Du att Ditt arbete framför datorn är påfrestande för Dina ögon? 
 Ringa in den siffra som bäst motsvarar hur påfrestande Du tycker det är. 
 
  0 = Inte alls påfrestande  10 = Mycket påfrestande   

 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
11. Hur länge kör Du bil sammanlagt under ett arbetspass? 
 

1  nästan hela arbetstiden 
2 ungefär ¾ av tiden  
3 halva tiden  
4 ungefär ¼ av tiden  
5 inte alls eller mycket korta stunder 

 
 

12. Anser Du att bilkörningen i Ditt arbete är påfrestande för Dina ögon? 
 Ringa in den siffra som bäst motsvarar hur påfrestande Du tycker det är. 
 
  0 = Inte alls påfrestande  10 = Mycket påfrestande   

 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 GLASÖGON, LINSER ETC. 
 
13.  Använder Du glasögon?  Ja 1 Nej 
  
14.  Använder Du linser? Ja 1 Nej  
  
15. Har Du någon synrubbning eller synfel som kräver behandling   Ja 1 Nej 
 (medicinering) hos ögonläkare, undantaget vanliga brytningsfel? 
 

a) Om Ja, vilket / vilka fel. ………………………………………........... 
 
16. Är Din syn väsentligt försämrad jämfört med tidigare? Ja 1 Nej  
 
17. Har Du något färgsinnesfel som upptäckts vid tidigare kontroller?  Ja 1 Nej  
 
 a)  Om Ja på fråga 17 ovan, vilket / vilka fel?  ……………………………………................ 
 
18. Har Du genomgått någon synundersökning via Din arbetsgivare? Ja 1 Nej  

 

 TIDIGARE SJUKDOMAR ELLER BESVÄR 
Har Du för närvarande eller har Du tidigare haft någon eller några av följande sjukdomar eller 
symtom som konstaterats eller behandlats av läkare ? 
 
 
19. Grönstarr, gråstarr Ja 1 Nej  
 
20. Ögoninflammation Ja 1 Nej  
 
21. Allergiska besvär från ögonen Ja 1 Nej  

 
22. Annan ögonsjukdom Ja 1 Nej  
 
23 Går Du regelbundet hos läkare Ja 1 Nej 
 
24  Använder Du för närvarande något eller några läkemedel? Ja 1 Nej   

 
 Om Ja vilken / vilka? …………………………………………………………………………….... 

 
25. Anser Du Dig fullt frisk?   
 

Ja  1  

Nej   jag lider av…………………………………………… 
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 RÖKVANOR 
 
26. Röker Du (cigaretter, cigarillos, cigarrer eller pipa)? Ja 1 Nej 
  
27. Har Du rökt tidigare men nu slutat ? Ja 1 Nej 
 
 

 SYNERGONOMI  
 
 
28.  Har Du något eller några av följande ögonbesvär? Om Ja på något besvär, fortsätt då med att 
 besvara hur ofta det förekommer, svårighetsgraden och om Du anser att besvären har något 
 samband med Ditt arbete. 
 
 Förekomst  Svårighetsgrad  Samband 
            med arbete 
 enstaka  varje  dag- obe-  mått-  uttalade 
 gånger vecka  ligen tydliga liga   besvär 
       besvär besvär   Ja Nej Vet ej 
  
a) Sveda i ögonen Ja 1 Nej  1  2 3  1  2  3     1   2 
 
b) Ögonklåda  Ja 1 Nej  1  2 3  1  2  3  1   2 
  
c) Gruskänsla Ja 1 Nej  1  2 3  1  2  3  1   2 
 
d) Ögonvärk Ja 1 Nej  1  2 3  1  2  3  1   2 
 
e) Ljuskänslighet Ja 1 Nej  1  2 3  1  2  3  1   2 
 
f) Tårögdhet Ja 1 Nej  1  2 3  1  2  3  1   2 
 
g)Torrhet i ögonen Ja 1 Nej  1  2 3  1  2  3  1   2 
 
h) Rödögdhet Ja 1 Nej  1  2 3  1  2  3  1   2 
 
i) Ögontrötthet  Ja 1 Nej  1  2 3  1  2  3  1   2 
 
j) Huvudvärk Ja 1 Nej  1  2 3  1  2  3  1   2 
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 BELYSNING I PATIENTENS HEM 
 
29. Förekommer något av följande vid det praktiska vårdarbetet i patientens hem?  
  Om Ja, fortsätt då att besvara hur ofta det förekommer och hur besvärad Du är av det?  
 
   Förekomst                 Svårighetsgrad        
  enstaka varje  dagligen Inte  Måttligt Mycket
  gånger vecka     alls besvärad besvärad
  Nej Ja         besvärad 
 

a) För lite ljus vid patienten/  1  1 2 3 1 2 3 

 arbetsuppgiften 
 

b) För lite ljus i övriga rummet  1  1 2 3 1 2 3 

   
 

c) Arbetsbelysning  1  1 2 3 1 2 3 

 som ej går att rikta 
 
d) Bländande ljus  1  1 2 3 1 2 3 

 så att Du tvingas kisa 
 

e) Störande reflexer  1  1 2 3 1 2 3 

 

f) Störande skuggor   1  1 2 3 1 2 3 

 
e) Flimrande belysning  1  1 2 3 1 2 3 
 

f) Belysning saknas  1  1 2 3 1 2 3 
 lampa trasig eller liknande 
 
g) Svårigheter att se detaljer,  1  1 2 3 1 2 3 
 p.g.a. för dålig belysning 
 
h) Svårigheter att bedöma   1  1 2 3 1 2 3 
 hudfärg p.g.a. för dålig 
 belysning 
 
i) Du tvingas inta obekväma  1  1 2 3 1 2 3 
 arbetsställningar p.g.a. för  
 dålig belysning. 
 
j) Risk för att göra fel,  1  1 2 3 1 2 3 
 p.g.a. för dålig belysning 
 
a) Patient eller anhörig vill  1 1 2 3 1 2  3 
 inte att du tänder eller  
 släpper in mer ljus när Du  
 ska utföra dina arbetsuppgifter 
 
l) Kan du ge exempel på när något av ovanstående besvärat Dig i arbetet? 
 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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 ARBETSPLATSUTFORMNING 
 
  
30. Hur nöjd eller missnöjd har Du i allmänhet varit med följande arbetsförhållanden under den 
 senaste månaden? (Markera det alternativ som bäst passar in). 
 
  Mycket Ganska Varken Ganska Mycket 
  miss- miss- nöjd el nöjd nöjd 
  nöjd nöjd missnöjd   
 
a. Belysningen i patientens hem 1 2 3 4 5 
 

b. Arbetsbelysningen vid patienten 1 2 3 4 5 
 

c. Entrébelysningen utanför patientens hem  1 2 3 4 5 
 
d. Luftkvalitén i patientens hem  1 2 3 4 5 

 (rökning, torrt, damm) 
 

e. Ljudmiljön i patientens hem 1 2 3 4 5 
 

f. Arbetsutrymmet i samband med det 1 2 3 4 5 

 praktiska vårdarbetet 
 
g. Dina arbetsställningar i patientens hem 1 2 3 4 5 
 

h. Temperatur/drag i patientens hem 1 2 3 4 5 
 

i. Belysningen på kontoret 1 2 3 4 5 
 

j. Hygienen i patientens hem 1 2 3 4 5 
 

  
 

31. Vid vilka arbetsuppgifter störs Du av otillräcklig belysning? 
 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
 
 
32. Har Du några förslag på hur man kan förbättra belysningen hemma hos patienten? 
 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 
 

33. Undersöker Du eller någon i Din verksamhet arbetsmiljöförhållandena och bedömer eventuella 
 risker vid de olika arbetsmomenten i patientens hem innan ni startar Era insatser i hemmet? 
 
 1 Ja, i hög utsträckning  
 2 Ja, i ganska hög utsträckning 
 3 Ja, i viss utsträckning 
 4 Ja, i låg utsträckning 
  Nej, inte alls 
 5 Vet ej 
 
34. Undersöker Du eller någon i Din verksamhet regelbundet arbetsmiljöförhållandena i patientens 
 hem och bedömer eventuella risker vid de olika arbetsmomenten i patientens hem? 
  
 1 Ja, i hög utsträckning  
 2 Ja, i ganska hög utsträckning 
 3 Ja, i viss utsträckning 
 4 Ja, i låg utsträckning 
  Nej, inte alls 
 5 Vet ej 
 
 
35. Undersöker Du eller någon i din verksamhet arbetsmiljöförhållandena och bedömer eventuella 
 risker vid de olika arbetsmomenten i patientens hem när det sker någon förändring, exempelvis 
 när patientens vårdbehov förändras? 
 
 1 Ja, i hög utsträckning  
 2 Ja, i ganska hög utsträckning 
 3 Ja, i viss utsträckning 
 4 Ja, i låg utsträckning 
  Nej, inte alls 
 5 Vet ej 
 
 
36. Har Er verksamhet någon checklista som ni följer när arbetsmiljöförhållandena och eventuella 

risker i det enskilda hemmet bedöms? 
 

  Nej 1  Ja 2 Vet ej 
 
 

37.  Om Du svarat Ja på frågan ovan. Står belysning med på den checklistan? 

  Nej 1 Ja 2  Vet ej 
 
 

38.  Utformas skriftliga handlingsplaner för de arbetsmiljörisker, 
som inte går att åtgärda omedelbart ? 
 

  Nej 1  Ja 2 Vet ej 
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KUNSKAP OM OCH TILLGÅNG TILL BELYSNING 
 
 
39. Om Du inte är nöjd med belysningen i en patients hem, finns det då rutiner för hur detta 
 kommer till Din chefs/arbetsgivares kännedom?  
 

  Nej  1 Ja  2 Vet ej 
 

 
40. Har Din arbetsgivare någon form av belysning som Du kan ta med till patientens hem om den 
  befintliga belysningen är otillräcklig som arbetsbelysning? 

 
1  Ja. Vad i så fall?............................................................................................... 

 
   Nej 2 Vet ej 
 
 
41. Om Du svarat Ja på frågan ovan.  
 a)  Brukar Du, om belysningen i patientens hem är otillräcklig, använda den belysningen som din 
 arbetsgivare tillhandahåller? 
 
 1 Alltid eller nästan alltid 
 2 Ofta (i mer än hälften av fallen) 
 3 Mindre ofta (i mindre än hälften av fallen) 
 4 Aldrig eller nästan aldrig 
 
b) Ger den belysningen som arbetsgivaren tillhandahåller tillräcklig belysning? 
 
 1 Ja   Nej 
 
 
42. Hur ofta tänker Du på att ställa in rätt arbetsbelysning (så gott det nu går) 
  för dig hemma hos patienten? 

 
1  Alltid eller nästan alltid 
2 Ofta (i mer än hälften av fallen)  
3 Mindre ofta (i mindre än hälften av fallen) 
4    Aldrig eller nästan aldrig 

 
 
43. Har Du fått tillräcklig information och undervisning om synergonomi vid vårdarbete?  
 
 0 Nej, i stort sett ingen information alls 
 1 Ja, men jag skulle behöva mer information 
 2 Ja, helt tillräckligt  
 3 Vet ej 
 
44. Vet Du vad det står i arbetsmiljöföreskrifterna om arbetsbelysning? 

 
   Nej  1 Ja 2  Ja, till en del 
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 HÄLSA 
 
 
45. Har Du haft smärta eller värk eller andra besvär i någon av de kroppsdelar som markerats på 
 figuren nedan under den senaste månaden? Om ”Ja”, ange även hur många dagar Du 
 sammanlagt haft besvären den senaste månaden samt om Du tror att besvären har samband med 
 Ditt arbete. 
 
       

 

 

    Besvär?  Hur länge? Samband arbetet? 
       Antal      Vet 
 Kroppsdel   Nej Ja dagar   Nej Ja  ej 
 
 a) Nacke    1      1 2 
 
 b) Skuldra Vä    1     1 2 
 c) Skuldra Hö    1     1 2 
 
 d) Axel/överarm Vä    1     1 2 
 e) Axel/överarm Hö    1     1 2 
 
 f) Armbåge/underarm Vä  1     1 2 
 g) Armbåge/underarm Hö  1     1 2 
 
 h) Handled Vä    1     1 2 
 i) Handled Hö    1     1 2 
  
 j) Hand Vä    1     1 2 
 k) Hand Hö    1     1 2 
 
 l) Bröstrygg    1     1 2 
 
 m) Ländrygg    1     1 2 
  
 n) Höfter/lår Vä    1     1 2 
 o) Höfter/lår Hö    1     1 2 

  
 p) Knä/underben Vä    1     1 2 
 q) Knä/underben Hö    1     1 2 
 
 r) Fotled/fot Vä    1     1 2 
 s) Fotled/fot Hö    1     1 2  
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PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ  
  Ja, ofta Ja, ibland Nej, sällan     Nej, så got
                             som aldrig
 
46 Kräver Ditt arbete att Du arbetar mycket fort? 1 2 3 4 

 
47. Kräver Ditt arbete att Du arbetar mycket hårt? 1 2 3 4 
 
48. Kräver Ditt arbete en för stor arbetsinsats? 1 2 3 4 
 
49. Har Du tillräckligt med tid för 1 2 3 4 
 att hinna med arbetsuppgifterna? 
 
50. Förekommer det ofta 1 2 3 4 
 motstridiga krav i Ditt arbete? 
 
51. Får Du lära Dig nya saker i Ditt arbete? 1 2 3 4 
 
52. Kräver Ditt arbete påhittighet? 1 2 3 4 
 
53. Kräver Ditt arbete skicklighet? 1 2 3 4 
 
54. Innebär Ditt arbete att man gör 1 2 3 4 
 om samma saker om och om igen? 
 
55. Har Du frihet att bestämma 1 2 3 4 
 hur Ditt arbete skall utföras? 
 
56. Har Du frihet att bestämma 1 2 3 4 
 vad som skall utföras i Ditt arbete? 
 
  Stämmer helt Stämmer  Stämmer inte Stämmer
  och hållet ganska bra  särskilt bra inte alls
 
57. Det är lugn och behaglig stämning på  1 2 3    4 
 min arbetsplats. 
 
58. Det är god sammanhållning. 1 2 3    4 
 
59. Mina arbetskamrater ställer upp för mig. 1 2 3    4 
 
60. Man har förståelse för att jag kan ha en  1 2 3    4 
 dålig dag. 
 
61. Jag kommer bra överens med mina  1 2 3    4 
 överordnade. 
 
62. Jag trivs bra med mina arbetskamrater. 1 2 3    4 
 
Tack för att Du tog Dig tid att besvara alla frågorna! 



      Bilaga 2 
Bruksanvisning minilampa (penna)    
1. Sätta på/stänga av: Tryck på rund liten knapp, som finns vid clipset. 
 
2.  Fäst lampan med hjälp av clipset på tröja eller liknande. 
 
3.  Rikta belysningen med hjälp av den böjliga halsen. 
 
Bruksanvisning minilampa (svart med magnet) 
1.  Sätta på/stänga av: Tryck på rund liten knapp som finns vid clipset. 
 
2.  Fäst lampan med hjälp av clipset på tröja eller liknande eller häng/fäst den 
  med hjälp av magnet i botten av lampan på en metallyta. 
 
3.  Rikta belysningen med hjälp av den böjliga halsen. 
 
Bruksanvisning ficklampa med ben 
1. Sätta på/stänga av: Tryck på rund knapp på lamphuvudet.  
 Trycker du en gång tänds en lampa (svagt ljus). 
 Trycker du två gånger tänds tre lampor (starkare ljus). 
 Trycker du tre gånger tänds sex lampor (starkast ljus). 
 
2.  Fäll ut benen genom att lyfta ut ett ben till sidan eller genom att trycka på en 
  oval knapp där det står ”open” under. 
 
3. Ställ lampan på en plan yta eller håll den i handen 
 
4.  Rikta belysningen med hjälp av det ställbara huvudet. 
 
Bruksanvisning bordslampa med handtag. 
1. Sätta på/stänga av: Sätt i kontakten i väggen. Lampan tänds automatiskt när 
du ”delar” lampan genom att lyfta ut/upp den räfflade delen/armen av lampan. 
 
2.  Ställ lampan på en plan yta. 
 
3. Rikta belysningen med hjälp av den räfflade delen/armen. 
 
Bruksanvisning golvlampa 
1. Sätta på/stänga av: Sätt i kontakten i väggen. Tryck på den svarta knappen 

 som finns just under början på den böjliga armen. 
 
2. Ställ belysningen där Du vill ha den. Rikta lampan genom att ställa in den 

böjliga armen och lamphuvudet. 
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   Bilaga 3 
 
Instruktioner vid test av fem olika belysningar i hemsjukvården 
 
Alla fem belysningarna testas av fem personer på din enhet. Fyra av belysningarna är bärbara 
och en är en golvlampa. Golvlampan kommer att stå hos en patient under 4 dagar och därefter 
flyttas till en annan patient i 4 dagar. Du testar golvlampan hemma hos en av patienterna. De 
bärbara lamporna har Du med Dig under ett arbetspass och testar hos olika patienter under 
dagen/kvällen/natten. De båda minilamporna testar Du under ett och samma arbetspass 
eftersom de är så lika varandra. Ett schema där du kan boka in Dig på de olika belysningarna 
finns.Testet pågår under vecka 10 - 11. 
 
 

1. Utse tillsammans två patienter där golvlampan ska stå under fyra dagar. 
2. Utse någon som är ansvarig för att ta golvlampan till patient 1 inför tisdag kväll. 
3. Utse någon som hämtar hem golvlampan till kontoret på lördag morgon eller dag. 
4. Utse någon som ställer golvlampan hos patient två inför lördag kväll. 
5. Utse någon som hämtar hem golvlampan till kontoret på onsdag morgon. 
6. Boka in på schemat när Du kan testa de olika belysningarna. 
7. Fyll i utvärderingen för respektive belysning när Du testat den. 
8. Fyll i sista sidan på utvärderingen när Du testat alla fem belysningarna. 
9. Lämna den ifyllda enkäten på en gemensamt bestämd plats. 
10.  Jag hämtar lampor och enkäter preliminärt fredagen den 16/3. 

 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
Hälsningar 
 
 
 
 
Malin Håkansson 
Ergonomimagisterstuderande 
Linköpings universitet 
 
 
Vid frågor nås jag på: 0707-39 81 45. 
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PERSONUPPGIFTER 
 
Dagens datum: ……….………… 
 
Kön:  1  kvinna 2  man 
 
Födelseår:  …………………. 
 
Antal år som Du arbetat 
inom hemsjukvård: …………………. 
 
GLASÖGON, LINSER 
 
1.  Använder Du glasögon? Ja 1 Nej 0  
 
2.  Använder Du linser? Ja 1 Nej 0 
  
 
3. Har Du svarat på den tidigare belysnings- och synergonomienkäten? 
 
  Ja 1 Nej 0 Vet ej 2 
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Utvärdering bordslampa med handtag 
På fråga 1 - 5 ringar Du in den siffra som bäst stämmer in på Ditt svar. 
 
1.  Tycker Du att den testade lampan ger tillräcklig arbetsbelysning vid precisionsarbete, 
  såsom att sätta en nål eller liknande?  
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 0 = Inte alls tillräckligt    10 =Fullt tillräckligt 
 
2.  Hur nöjd är Du med möjligheten att rikta ljuset dit Du vill ha det? 
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  0 = Inte alls nöjd     10 = Mycket nöjd   

 
3.  Hur tycker Du den testade lampan är att använda/hantera (bära, förstå sig på,  
  sätta på, placera o.s.v.)? 
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  0 = Lätt att hantera     10 = Svår att hantera   

 
4.  Hur nöjd är Du med dina arbetsställningar med den testade belysningen? 
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  0 = Inte alls nöjd     10 = Mycket nöjd  
 
5.  Hur nöjd är Du generellt med den testade belysningen som ett 
  arbetsredskap i det enskilda hemmet ? 
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  0 = Inte alls nöjd     10 = Mycket nöjd  
 
5. Vad tycker Du det finns för fördelar 

med den testade belysningen?  
6. Vad tycker Du det finns för nackdelar 
 med den testade belysningen? 

+ - 

+ - 

+ - 
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Utvärdering efter test av de 5 olika belysningarna 
 
 1. Vilken av lamporna tycker Du har fungerat bäst som arbetsbelysning i det enskilda 
 hemmet? Rangordna genom att sätta 1-5 framför respektive lampa. Sätt en etta framför 
 den Du tycker har fungerat bäst och en femma framför den som fungerat sämst. 
 
  Minilampa (penna) 
  Bordslampa med handtag 
  Golvlampa på hjul 
  Minilampa (svart med magnet)   
  Ficklampa med ben 
 
2.  Varför tycker Du just den lampan fungerat bättre än de andra? Motivera gärna nedan: 
 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
 
3.  Har Du några förslag till förbättringar av de testade lamporna ? 
 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
 
4.  Har Du några övriga kommentarer och reflektioner gällande testet eller de olika 
 belysningarna?  
 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
 
 
 
Tack för Din medverkan och för att Du tar Dig tid att fylla i denna enkät!  



      Bilaga 4 
 
Tabell 13. Specifikation på de i hemmiljö testade belysningarna. 
 
Typ av 
lampa 

Ficklampa 
med ben:  
 

Bords-
lampa  
med 
handtag 

Golvlampa 
på hjul 

Minilampa 
på penna 

Minilampa 
med magnet

Namn Maxlife 369 
Tripod 

Ott-lite  
True color 
Kompakt 
arbetslampa
(#R813SG-
Se) 

HM  - 
Universell 
Undersök- 
ningsbelys- 
ning 

Night Writer 
(SK 1739) 

Versa lite 
Inspektions-
lampa 
(SK-169) 

Tillverkare Stanley. Ott-lite Sunnex Innovative 
tools & 
equipment® 

Innovative 
tools & 
equipment®

Ljuskälla 6 LED Lysrör Halogen  
12 V/20 W 

Japansk 
NICHI diod 

Japansk 
NICHI  
diod 

Energikälla Batterier,  
3-9 AA 

Ström,  
220 V 

Ström,  
120/230 V 

4 alkaliska 
knappcells-
batterier 
Varar 80 h  

3 alkaliska 
knappcells-
batterier 
Varar 80 h 

Effekt - 13 W 20 W - - 
Lystid 75-200 h 10 000 h - 100 000 h 100 000 h 
Färg- 
temperatur 

- - 
 

3100 K - - 

Vikt 350 g  1,5 kg 6,2 kg 40 g 47 g 
Pris 299 kr på 

kampanjpris 
680 kr 2295 kr 36 kr till 

grossist 
36 kr till 
grossist 

Inköpsställe Bygg-Ole 
Nacka 

Bernt i Lund 
AB 

Lån Sunnex Pro Seal AB Pro Seal AB

Övrig info Tre 
utfällbara 
ben, 
vinklings-
bart huvud. 
Tre olika 
ljuslägen. 

Sladd. 
Tänds när 
”lamp-
locket” lyfts.
Höjd 28-  
48,5 cm.  
Fot 9cm. 
Tillbehör: 
förstorings-
glas. 

Svanhals. 
Sladd. 
Kan fås som 
vägg-, 
bords- och 
takvariant. 
Kan 
monteras på 
en säng. 

Penna med 
flexibel 
svanhals i 
änden.  
Clip att fästa 
med. 

Magnet i 
botten. 
Svanhals-
118 mm, 
flexibel. 
Total längd: 
195 mm. 
Clip att fästa 
med 
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Översikt befintlig medicinsk belysning (Brandt, 2007)  Bilaga 5 
 

  



 124

Översikt befintlig medicinsk belysning (Brandt, 2007)  Bilaga 6 
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Översikt befintlig portabel belysning (Brandt, 2007)  Bilaga 7 
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Översikt befintliga mobila bärbara belysningar (Brandt, 2007) Bilaga 8 
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Översikt befintliga bordslampor (Brandt, 2007)  Bilaga 9 
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Översikt befintliga golvlampor (Brandt, 2007)  Bilaga 10
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Översikt befintliga lampor med förstoring (Brandt, 2007) Bilaga 11 
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Översikt befintliga övriga produkter (Brandt, 2007)  Bilaga 12 
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Magisterutbildningen i ergonomi, 45 poäng, startades upp 1997 som ett 
samarbete mellan Arbetslivsinstitutet samt de tekniska högskolorna vid Lunds 
universitet och Linköpings universitet. Från och med höstterminen 2007 gjordes 
utbildningen om till 40 poäng och namnet ändrades till Magisterutbildning i 
ergonomi/MTO. Examination sker vid Linköpings universitet, och Lunds 
universitet är fortsatt samarbetspartner. Den primära målgruppen är 
yrkesverksamma och universitets- eller högskolestuderande med akademisk 
utbildning inom endera områdena hälsovetenskap, teknik eller samhälls- och 
beteendevetenskap. Utbildningen är fördelad på fem delkurser (totalt 20 poäng) 
samt ett examensarbete på 20 poäng. Examensarbetet genomförs ofta i nära 
anknytning till en arbetsplats eller i anknytning till något större projekt eller 
forskningsprogram vid någon av de nämnda institutionerna. Utbildningen är 
tvärdisciplinär för att få en bred belysning av dagens såväl som morgondagens 
frågeställningar i arbetslivet som berör ergonomi och MTO. 
Magisterutbildningen kan leda vidare till forskarutbildning. 
 


