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Sjukvårdspersonal vid
Sundsvalls sjukhus tycker att de
psykiska kraven ökat och att
jobbet blivit mer fysiskt an-
strängande sedan början av
1990-talet. Det visar en enkät-
undersökning som Arbetslivsin-
stitutet gjort. Andelen kvinnor
med symtom i höfterna har ökat
under perioden. För de yngre
har också symtom i rygg och för
de äldre symtom i händer och
fötter blivit vanligare. 

Trots stora förändringar i arbetslivet
med rationalisering och mekanisering
förekommer arbeten med så höga fysis-
ka krav att de anställdas kapacitet inte
räcker till. Kvinnor i sjukvården har
ofta ett tungt arbete där manuella lyft
och förflyttning av patienter måste ske i
dåliga arbetsställningar vilket innebär
risker för skador på ryggen och andra
rörelseorgan [1].

Den senaste tiden har sjukvårdsper-
sonalens medelålder ökat som följd av
personalnedskärningar, där yngre kvin-
nor fått lämna sina arbeten enligt prin-
cipen sist in, först ut. Med stigande ål-
der sjunker den fysiska prestationsför-
mågan liksom muskelstyrkan [2]. Stu-
dier har visat det olämpliga i att kvinnor
över 55 år har fysiskt tunga arbeten [2].

Kraven i arbetet och kontrollen över
det egna arbetet är organisatoriska fak-
torer som har visat sig ha samband med
hälsa och välbefinnande [3].

En nyligen publicerad studie visade
att kvinnors hälsa försämrats sedan
1993. Det gäller främst yngre kvinnor
med psykosomatiska besvär [4]. Det är
troligt att en positiv utveckling av orga-
nisatoriska faktorer är speciellt viktig

för den äldre arbetskraften, där det bio-
logiska åldrandet i förening med om-
struktureringar och tekniska föränd-
ringar i arbetslivet kan leda till för tidig
utslagning från arbetslivet.

Inom Medelpads hälso- och sjuk-
vård är man angelägen om att skapa en
god arbetsmiljö, man har bland annat ett

stort antal takmonterade patientlyftar
vid Sundsvalls sjukhus. Skyddskom-
mittén och Landstingshälsan i Väster-
norrland initierade ett utbildningspro-
jekt för sjukvårdspersonal vid Sunds-
valls sjukhus, benämnt Moses, som ge-
nomfördes 1992–1995. I projektet in-
gick frågeformulär som deltagarna be-
svarade, ett per år under fyra år. Syftet
med denna frågeformulärsstudie var att
följa den kvinnliga sjukvårdspersona-
lens upplevelse av arbetssituationen
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och prevalens av symtom i rörelseorga-
nen med hänsyn till ålder.

Vårdavdelningar med
tungt arbete valdes ut
Undersökningen omfattade 737

sjukvårdsanställda inom patientvårdan-
de enheter, främst sjuksköterskor, un-
dersköterskor och sjukvårdsbiträden
vid elva vårdavdelningar med fysiskt
tunga arbetsuppgifter (bland annat me-
dicin och geriatrik). Av samtliga delta-
gare besvarade 353 kvinnor fyra fråge-
formulär, 1992, 1993, 1994 och 1995.
Resterande besvarade frågeformulär
vid ett, två eller tre tillfällen. Bortfallet
berodde bland annat på arbetsplatsbyte
och graviditetsledighet. Det fanns inga
signifikanta skillnader mellan dessa
grupper avseende upplevelse av krav i
arbetet eller upplevelse av fysisk an-
strängning i arbetet. Bortfallsgruppen
rapporterade däremot lägre prevalens
ländrygg-, skulder- och nacksymtom än
de övriga. I fortsättningen redovisas
data från de sjukvårdsanställda som be-
svarat frågeformulär vid fyra tillfällen.
Antalet män som deltagit var så litet att
de ej inkluderats i analyserna. 

Sjuksköterskorna var den största yr-
kesgruppen (45 procent), därefter un-
dersköterskor (34 procent) och sjuk-
vårdsbiträden (21 procent). Medelål-
dern bland dessa kvinnor var vid studi-
ens början 41 år (yngre: <45 år n=212,
äldre: >45 år, n=141). 

Utbildningsprojektet bestod av tre
delkurser, fysisk träning, stresshante-
ring och patientförflyttningsteknik [5,
6]. Utbildning bedrevs av sjukgymnas-
ter och personalkonsulenter. Varje del-
kurs varade en dag och de tre delpro-
grammen gavs med 12 månaders inter-
vall. All vårdpersonal på en avdelning
gick samtidigt på kurserna.

Deltagarna besvarade ett frågefor-
mulär före varje kurstillfälle, samt ett
frågeformulär ett år efter sista kursen.
Frågeformulären överlämnades person-
ligen till deltagarna av admini-
strativ personal på sjukhuset. Kodning,
stansning och analys genomfördes på
Arbetslivsinstitutet i Solna.

Två åldersgrupper
Vid analyserna sattes gränsen mellan

åldersgrupperna vid 45 år. Detta med
utgångspunkt i en artikel i Läkartid-
ningen från 1993 där kunskapsläget vad
gäller äldres prestationsförmåga sam-
manfattades och där man drog slutsat-
sen: »Strategin när yrkesarbete för äldre
utformas bör därför vara förebyggande,
dvs med hjälp av yrkeskarriärplanering
bör de fysiska kraven minskas efter cir-
ka 45 års ålder» [2].

Frågeformulären innehöll ca 100
frågor, de flesta identiska från år till år,
och rörde bland annat livsstil, fysisk
och psykisk arbetssituation, pågående
symtom och arbetsolycksfall i rörelse-
organen (nio kroppsregioner: nacke,
skuldror, armbågar, händer, bröstrygg,
ländrygg, höfter, knän och fötter) enligt
Nordiska Ministerrådets mall [7]. Pågå-
ende smärta och värk i rörelseorganen
registrerades på en 10-gradig skala från
0 till 9 som verbalt motsvarades av »inte
alls» till »mycket». Frågornas svarsal-
ternativ delades vid bearbetningen även
upp i nej (0–1) och ja (2–9). Följande
frågor ingick också i studien:

– »Anser du att dina nackbesvär/be-
svär i skuldror/axlar/ländryggsbesvär
har samband med ditt arbete?» [8].
Svarsalternativen var ja/nej. Dessa frå-
gor fanns bara med i fjärde frågeformu-
läret år 1995.

– »Hur ofta medverkar du vid för-
flyttning/lyft av patient?» samt »Hur
ofta förflyttar/lyfter du patient ensam
när ni borde varit två?» Dessa två frågor
hade fem svarsalternativ (i stort sett ald-
rig, 1–2 gånger/arbetspass, 3–10 gång-
er/arbetspass, 11–20 gånger/arbets-
pass, >20 gånger/arbetspass). Dessa al-
ternativ delades vid bearbetningen upp
i <10 respektive >10 gånger/arbetspass.

– »Hur fysiskt ansträngande upple-
ver du vanligtvis ditt arbete/ditt dagliga
hemarbete?» Svarsalternativen på dessa

två frågor var en Borgskala från 0–14,
där 0 är mycket, mycket lätt och 14
mycket, mycket ansträngande. 5 är
ganska lätt och 7 något ansträngande
[9].

Tre arbetsmiljöindex bildades från
Karaseck-Theorells »Job strain model»
[3]. Dessa var upplevelse av psykiska
krav i arbetet, upplevelse av kontroll
över arbetsuppgifterna och upplevelse
av stimulans i arbetet. Varje fråga hade
fyra svarsalternativ från »ja, ofta» till
»nej, så gott som aldrig». Kravindexet
var sammansatt av fem frågor (som till-
sammans kunde ge poäng mellan 5 och
20): krävs det att man arbetar hårt, fort,
med stor arbetsinsats samt förekommer
det motstridiga krav. Kontrollindexet
var sammansatt av två frågor (som kun-
de ge 2–8 poäng): får man bestämma
hur arbetet utförs och vad som ska utfö-
ras. Stimulansindexet var sammansatt
av fyra frågor (som kunde ge 4–16 po-
äng): finns möjlighet att lära nytt, be-
hövs skicklighet respektive påhittighet i
arbetet, innebär arbetet att göra samma
saker om igen. Medelvärden togs fram
för individernas sammanlagda poäng
för varje index. 

Analyserna utfördes med SAS, Sta-
tistical Analysis System [10]. Beräk-
ning av konfidensintervall på proportio-
ner genomfördes på kategorivariabler.
Icke parametrisk metod användes ge-
nom Wilcoxons teckentest som mäter
skillnader vid upprepad mätning indi-
vid för individ [11]. Vid analys av kon-
tinuerliga, oberoende variabler genom-
fördes variansanalys med upprepad
mätning [10].

Arbetet blev tyngre
under projekttiden
Omkring 25 procent av alla deltaga-

re rökte cigaretter under hela projektti-
den, det vill säga 1992–1995. Det var
ingen skillnad mellan andelen yngre
och äldre kvinnor som rökte, utom för
sjukvårdsbiträden där 30 procent av de
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Figur 1. Medelvärden på skattad fysisk
ansträngning i vårdarbetet och i
hemarbetet bland yngre och äldre
vårdpersonal under fyra år enligt en
Borgskala (höga värden indikerar hög
ansträngning hos individerna. För
vårdarbetet gäller: Mellan grupper
P=0,0330; över tid P=0,0002;
interaktionseffekt NS).

Figur 2. Medelvärdespoäng för psykiska
krav i arbetet bland yngre och äldre
vårdpersonal under fyra år (poängen kan
variera mellan 5 och 20; höga värden
indikerar höga krav. Mellan grupper
P=0,09; över tid P=0,0001;
interaktionseffekt P=0,06).

Tabell I. Andel vårdpersonal uppdelad på ål-
dersklasser som förflyttar patienter >10 gång-
er/skift, procent. (Ingen signifikant skillnad
mellan åren för någon av grupperna, enligt
teckentest. Teckentest mäter förändringar in-
divid för individ.)

<45 år, n=212 >45 år, n=141
(95 procents konfi- (95 procents konfi-
densintervall densintervall

1992  29 (23–35) 18 (12–25)
1995 28 (22–34) 15 (9–21)

Vårdarbete

Hemarbete



äldre och 60 procent av de yngre var rö-
kare.

Omkring 60 procent av de yngre och
40 procent av de äldre kvinnorna angav
att de motionerade regelbundet, och
lika många skattade sin fysiska kondi-
tion som medelgod eller god jämfört
med andra i deras ålder.

Upplevelsen av den fysiska an-
strängningen i arbetet ökade under pro-
jekttiden. De yngre kvinnorna rapporte-
rade större ansträngning än de äldre (Fi-
gur 1). Hemarbetet upplevdes »ganska
lätt» under alla fyra åren av både yngre
och äldre kvinnor (Figur 1).

En större andel av den yngre vård-
personalen än av den äldre utförde fler
än tio patientförflyttningar per dag, men
det var ingen ökning under åren i någon
åldersklass (Tabell I). År 1995 angav
fler yngre vårdanställda än äldre att de
utförde fler förflyttningar ensamma fast
de ansåg att arbetssituationen krävde
två personer. Andelen yngre som utför-
de dessa förflyttningar ensamma ökade
under åren (Tabell II).

Kraven i arbetet upplevdes allt högre
under de fyra åren för både yngre och
äldre kvinnor. Det var en tendens till att
yngre upplevde högre krav än de äldre
och till att man uppfattar krav i arbetet
olika beroende på vilken åldersgrupp
man tillhör (Figur 2). Vad gäller stimu-
lans och kontroll i arbetet var det ingen
förändring över åren. De äldre kvinnor-
na upplevde mer kontroll över arbetet
än de yngre, och det fanns en tendens till
att de yngre upplevde mer stimulans i
arbetet än de äldre.

Symtomen skilde sig något
mellan åldersgrupperna
Yngre vårdanställda kvinnor rappor-

terade lägre prevalens för pågående
symtom i höfter, knän och fötter än äld-
re kvinnor både 1992 och 1995. År
1992 angav yngre kvinnor lägre preva-
lens för pågående symtom än äldre i
skuldror och i nacke, men denna skill-
nad var mindre uttalad 1995. År 1995
angav fler yngre kvinnor än äldre sym-
tom i armbågar och händer. Endast mar-
ginella skillnader i prevalens för sym-
tom i armbågar eller händer fanns mel-
lan åldersgrupperna övriga år. Skillna-
den i prevalens för ländryggssymtom
mellan åldersklasserna var negligerbar
(53 procent yngre och 54 procent  äldre
angav symtom i ländryggen år 1995).

Under projekttiden förekom en ök-
ning bland både yngre och äldre kvin-
nor i prevalensen för symtom i höfterna,
för yngre från 15 till 26 procent och för
äldre från 26 till 40 procent (Tabell III
och IV). Prevalensen för symtom i hän-
der och fötter ökade endast bland äldre
kvinnor, från 25 till 36 procent respek-
tive från 23 till 33 procent (Tabell IV).
Bland yngre kvinnor ökade prevalensen

för symtom i rygg (för ländrygg från 50
till 53 procent). 78 yngre kvinnor hade
symtom i ländryggen både 1992 och
1995. Av dem hade 56 kvinnor angivit
förändring av symtom från 1992 till
1995, 38 av dessa hade svårare symtom
1995.

Bland dem som hade pågående sym-
tom i nacke, skuldror respektive länd-
rygg år 1995 uppgav 73, 77 respektive
70 procent att symtomen var arbetsrela-
terade. I detta avseende var det ingen
skillnad mellan åldersklasserna.

Äldre kvinnor rapporterade mer
olycksfall än yngre totalt i de fyra fråge-
formulären. Med olycksfall avsågs
olycksfall i arbetet (exkluderat resor till
och från arbetet) som resulterade i ska-
da i rörelseorganen. Det fanns en ten-
dens till att det var vanligare med
olycksfall i nacke/skuldror och övre ex-

tremiteterna (armbåge och händer) hos
äldre kvinnor än hos yngre (Tabell V).

Personalnedskärningar möjlig
orsak till ökad belastning
Det har hänt mycket i det svenska

samhället under åren som Moses-pro-
jektet pågått. Inom ramen för sjukför-
säkringssystemet har förändringar in-
förts som lett till försämrade ekonomis-
ka villkor för den korttidssjukskrivne,
och på grund av ändrade bedömnings-
grunder för olyckor anses färre kropps-
skador arbetsrelaterade. Lågkonjunktu-
ren, som inleddes i början av 1990-talet,
har lett till personalnedskärningar på
många arbetsplatser. Inom vården har
sparkrav rests i hela landet och antalet
anställda har minskat. Medelpads häl-
so- och sjukvård har inte varit något un-
dantag. 

Minskningen av personalen vid
Sundsvalls sjukhus har inte bara drab-
bat sjukvårdspersonalen. Även annan
personal har tvingats sluta. Tidigare
fanns exempelvis manliga vaktmästare
som kunde transportera patienter till
olika undersökningar och operationsav-
delningen inom sjukhuset. Dessa trans-
porter utförs nu av vårdpersonalen.
Dessa förändringar kan vara en möjlig
orsak till att kvinnorna i undersökning-
en upplevde att den fysiska och psyko-
sociala belastningen för vårdpersonalen
ökade under projekttiden. De yngre
kvinnorna upplevde större krav, mindre
kontroll, större fysisk ansträngning och
genomförde fler patientförflyttningar
dagligen, både ensamma och assistera-
de, än de äldre. Med utgångspunkt i den
decimerade personalstyrkan där främst
yngre kvinnor lämnar arbetet kan man
fråga sig vilka långsiktiga konsekven-
ser det får för kvarvarande personal.

Hälften hade
ländryggssymtom
Vår undersökning visade att den äld-

re vårdpersonalen drabbades av fler
olycksfall som ledde till skador i rörel-
seorganen än den yngre. Andra studier
har gett liknande resultat [12]. De äldre
hade också högre prevalens för symtom
i rörelseorganen, speciellt höfter, knän
och fötter, vilket också följer det vanli-
ga mönstret [2]. Det skedde en ökning
av ryggsymtom bland de yngre kvin-
norna under projekttiden, och det var
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Tabell II. Andel vårdpersonal uppdelad på ål-
dersklasser som förflyttar patienter ensam >3
gånger/skift när två personer skulle behövts,
procent. (För skillnad mellan åren gäller, en-
ligt teckentest: Den yngre gruppen P=0,02;
den äldre gruppen NS.)

<45 år, n=212 >45 år, n=141
(95 procents konfi- (95 procents konfi-
densintervall densintervall

1992  13 (9–18) 8 (4–14)
1995 21 (15–21) 9 (5–15)

Tabell III. Prevalens för pågående symtom
bland yngre (<45 år, n=212) vårdanställda
kvinnor åren 1992 och 1995, procent. (För
skillnad mellan åren gäller, enligt teckentest:
Bröstrygg P=0,02; ländrygg P=0,04; höfter
P<0,01.)

Kroppsregion 1992 1995

Bröstrygg 21 29
Ländrygg 50 53
Höfter 15 26

Tabell IV. Prevalens för pågående symtom
bland äldre (>45 år, n=141) vårdanställda
kvinnor åren 1992 och 1995, procent. (För
skillnad mellan åren gäller, enligt teckentest:
Händer P<0,01; höfter P<0,01; fötter P=0,03.)

Kroppsregion 1992 1995

Händer 25 36
Höfter 26 40
Fötter 23 33

Tabell V. Andel arbetsolycksfall (exkluderat resor till och från arbetet) under fyra år som angi-
vits i frågeformulären av vårdpersonalen uppdelad på åldersgrupper, procent.

Kroppsregion <45 år n=212 >45 år n=141
(95 procents konfidensintervall) (95 procents konfidensintervall)

Nacke/skuldror 12 (7–16) 20 (14–27)
Övre extremiteterna 4 (2–7) 9 (5–16)
Rygg 17 (12–22) 11 (6–16)
Nedre extremiteterna 7 (4–12) 15 (9–21)
Totalt 39 (33–46) 55 (47–64)



också de yngre kvinnorna som angav
flest förflyttningar av patienter. Det är
väl dokumenterat att sjukvårdsarbete är
förknippat med ryggbesvär [1, 13]. I vår
studie var prevalensen för ländryggs-
symtom ca 50 procent bland både äldre
och yngre kvinnor, vilket kan jämföras
med en nyligen genomförd internatio-
nell litteraturstudie där en prevalens på
40–50 procent för ländryggssymtom
bland sjukvårdsanställda angavs som
vanlig [13]. Däremot är det mindre stu-
derat hur det förhåller sig med prevalen-
sen för symtom i rörelseorganen i andra
kroppsdelar bland sjukvårdspersonal.
Under projekttiden kunde vi se att pre-
valensen för symtom i höfterna ökade
oavsett ålder. Bland de äldre ökade
symtomen i händer och fötter. Detta
måste ses som en indikator på att vård-
arbetet kan vara alltför fysiskt tungt för
de äldre kvinnorna och att ergonomiska
interventioner inte bara ska inriktas mot
att minska belastningen på ryggen [13].

Vår hypotes var att deltagande i ut-
bildningsprojektet, med bland annat in-
förande av ny arbetsteknik, skulle leda
till minskning av symtom i rörelseor-
ganen. Så har inte skett. Det kan dock
vara tveksamt om man kan förvänta sig
minskade besvär kort efter att ny arbets-
teknik införts på en arbetsplats [14].
Detta också med tanke på att deltagarna
blivit fyra år äldre och att ålder är en
känd riskfaktor för sjukdomar i rörelse-
organen [15, 16]. Symtom från rörelse-
organen kan vara långvariga eller åter-
kommande och kan ha samband med
hög fysisk ansträngning men också med
psykosociala faktorer i arbetet som låg
kontroll, alltför höga krav och för lite
stimulans [17, 18].

Det bör noteras att gränsen mellan
äldre och yngre sattes vid 45 år vid stu-
diens början. Eftersom studien pågick i
fyra år ingick i den yngre gruppen alla
de som under studiens lopp passerat 45
år, vilket kan ha en konservativ effekt på
analysresultaten.

Belys kvinnors arbetssituation
Tack vare ett ambitiöst utbildnings-

projekt med frågeformulär har vi fått
kunskap om vårdanställdas uppfattning
om sin arbetssituation under fyra år på
ett svenskt sjukhus. Det har varit extra
intressant att studera detta under en tid
då stor turbulens och neddragningar i
arbetslivet i allmänhet, och inom vård-
sektorn i synnerhet, pågick. Samman-
fattningsvis kan hävdas att trots sats-
ningar på god ergonomi och utbild-
ningsprojekt upplevde både yngre och
äldre kvinnlig sjukvårdspersonal ökade
fysiska och psykiska krav i arbetet och
rapporterade ökad prevalens för pågå-
ende symtomunder projekttiden. Det
finns stort behov av ytterligare forsk-
ning som belyser kvinnors arbetssitua-

tion, speciellt i vården. Avseende sjuk-
domar i rörelseorganen borde man i
framtiden vidga fokus från ryggen och
studera även andra kroppsregioner där
longitudinella ansatser borde genomfö-
ras för att mäta förändringar. Dessutom
kan en mer kvalitativ ansats med större
deltagande av sjukvårdspersonal men
även patienter/anhöriga genom t ex in-
tervjuer förhoppningsvis ge mer kun-
skap om arbetssituationen inom sjuk-
vården.
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