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1. Projektbeskrivning 

Tillsammans med Nykarleby Sjukhem har jag och avdelningsskötaren funderat ut projektets 

nödvändighet. Att man från första början får grunderna och förståelsen för hur kinestetiken 

fungerar. Vilken nytta man har av att tänka kinestetiskt. Hur det sparar på personalen och 

den som blir hjälpt med hjälp av kinestetiken. 

 

1.1 Bakgrund till projektet 

Vi har idag på Nykarleby Sjukhem många nyanställda som ännu inte gått grundkursen i 

kinestetik. Jag vill genom detta projekt ge dem en grund i kinestetik och visa dem de 

förflyttningarna vi använder oss av på Nykarleby Sjukhem samt vilka av dem som är mest 

förekommande. På samma gång vill vi få en grund för det kinestetiska tänkandet som 

möjliggör mer individuellt arbete och ett skonsammare sätt att göra förflyttningar för 

både klient och arbetstagare. 

 

Genomgång av kinestetiken och de vanligaste förflyttningarna skedde den 16.8.2018. 

Med under tillfället var 6 personer. De som deltog har alla i något skede hört om 

kinestetiken, men för många av dem var detta något nytt. Under tillfället börjar vi med 

att gå igenom kinestetiken i teorin dvs kinestetikens begrepp. 

 

2. Vad är kinestetik? 

Kinaesthetics (på svenska ”kinestetik”) är ett av de amerikanska beteendevetarna 

Dr.Lenny Maietta och Dr.Frank hatch som tillsammans med schweiziska och tyska 

vårdvetare har utvecklat ”resursorienterat angreppssätt som baserar sig på förståelse för 

människans naturliga rörelsemönster och sinnesfunktioner, en påverkande kroppslig 

kommunikation, ett respektfullt bemötande av människan och betydelsen av dessa 

element för inlärning och självkontroll”. Utbildningen i kinestetik har i mellaneuropa 

förekommit i 30 år. (Arbetsbok, Grundkurs i kinestetik, s 6, 2011) 

 

2.1 Kinestetikens begrepp 

Inom kinestetiken använder vi oss av sex olika begrepp, när vi använder kinestetik skall 

man alltid hålla begreppen i minnet så att man under förflyttningen kan dra nytta av 

begreppen. 

2.1.1 Begrepp: 

Interaktion = samarbete. Begreppet är grunden för alla andra begrepp inom 

kinestetiken. Interaktionens kvalitet har en fundamental betydelse för hur vi tar emot, 

förstår och använder oss av erhållen information. Inom kinestetiken studerar vi 

interaktionen via sinnesfunktionerna, rörelsens element (tid, rum, kraft) samt olika 

interaktionsmodeller. 
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Funktionell anatomi - Kunskap om människokroppens struktur och funktion -> man 

behöver inte lyfta, hantera en människa som ett ”stycke trä” som flyttas från ställe till 

ställe. 

 

Människans rörelse - rörelsemönster i vilka man kan urskilja en enkelriktad rörelse och 

en spiralrörelse. Varje människa har ett individuellt dominerande rörelsemönster. 

 

Kraft – Vad gäller begreppet kraft undersöker vi begreppet mha dessa kvalitativa 

egenskaper, dvs drag och skjut. Vid drag förflyttas kraften bort från en kontaktpunkt, vid 

skjut förflyttas kraften i riktning mot en kontaktpunkt. 

 

Människans funktioner - i kinestetiken studerar vi människans funktioner utgående från 

människans grundställningar och grundrörelser, dvs funktioner som utförs på stället 

såsom andning, födointag, toalettbestyr samt förflyttning från ett ställe till ett annat. 

 

Omgivning är kinestetikens sista begrepp och den förenar alla andra begrepp till en 

helhet. Interaktion, funktionell anatomi, människans rörelse, kraft och människans 

funktioner sker alltid i en viss omgivning. Till omgivningen hör utrymme, hjälpmedel och 

en assisterande person. Omgivningen kan underlätta eller begränsa assistans och den 

hjälpbehövandens eget deltagande. 

 

3. Projektets uppgift 

Tanken bakom projektet är att de anställda skall ha möjlighet att utföra förflyttningar 

mha kinestetiken under en period på ca 8 månader. Efter denna period kommer 

undertecknad samla arbetstagarna på nytt för att gå igenom förflyttningarna och deras 

inverkan på arbetet. Hur tycker de det har fungerat och har de haft nytta av det som kom 

fram under förevisningen. Tanken är även den att de anställda skall kunna ta stöd av 

undertecknad vid problem eller funderingar angående kinestetiken. 

 

Bland de som deltog i detta tillfälle har tre tidigare varit i kontakt med kinestetik och tre 

inte använt eller hört talas om det. De tre som har kommit i kontakt md kinestetiken har 

allt mer börjat fundera på hur de själv kan dra nytta av kinestetiken i deras vardag under 

arbetsdagen. De tre som inte tidigare har varit i kontakt med kinestetiken får nu lära sig 

grundbegreppen och vad kinestetiken bygger på. Under tillfället så kommer en del frågor 

och funderingar som vi senare tar upp. Nedan skrivs de olika förflyttningssätt som vi 

tillsammans kommit fram till att behövs och används mest i arbetet på sjukhemmet.  
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Vi går igenom varje förflyttning för sig genom att fundera hur de i dagsläget utför 

förflyttningarna. Främst då med de tre personerna som inte vanligtvis använder sig av 

kinestetiken och som i dagsläget inte kommit i kontakt med kinestetiken. 

På frågan ”är ni intresserade av vad kinestetik är och hur ni använder det?” får jag ett 

trevande ”ja” till svar. 

 

Grunden i kinestetik bygger på ”Ju aktivare klienten är desto mer stöder det klientens 

funktionsförmåga och rehabilitering”. 

 

4. De vanligaste förflyttningar på Nykarleby sjukhem 

 

Tillsammans funderade vi ut vilka förflyttningar som vi använder oss mest av och vilka 

personalen själv tycker har varit problematiska. Under detta tillfälle får personalen öva 

på varandra.  

Förflyttning 4.1 - Komma sig upp från sittande till stående, både med stöd av rollator 

och utan rollator.  

De som inte använt sig av kinestiken förklarar att det oftast tar under armhålen och vid 

besvärligare fall även tar tag i byxbaken för att få klienten upp från stolen. Även när man 

är två personer och hjälper någon med svagare styrka i benen så förklaras det att man tar 

i armhålan och ”lyfter upp” klienten på benen. Undertecknad ber arbetstagarna att sätta 

sig och får hjälp på det sätt de förklarar att komma upp dvs tar tag under armhålan för 

att ”lyfta upp” klienten alternativt att vi tar tag i ”byxbaken” och på så sätt hjälper till att 

få klienten på fötter. Ingen tycker att detta sätt är ett bra sätt, fram kommer ordet 

”obehagligt”. 

Undertecknad förklarar att man i kinestetiken vill ta hjälp av den man förflyttar och på så 

vis ha stöd av varandra.  

Första sättet vi använder är mha drag/skjut. Från sittande till upprätt ställning. Den som 

hjälper drar och därefter drar klienten sig själv upprätt. Här skall den som assisterar 

tänka på hur den håller armarna högt lågt alternativ att man ändrar sin position till att 

stå högre eller lägre. Som förflyttare skall man alltid komma ihåg 

”gångsteget/käyntiaskel” så man har en så bra stödyta som möjligt själv att stå på. Här 

har tyngdöverföring en viktig roll, man skall se till att klienten använder sig av 

tyngdöverföring för att luta sig framåt och på detta sätt utnyttja sin egen styrka i benen, 

dvs sätta så stor del av sin vikt på benen som möjligt. Även den som assisterar skall 

använda sig av sin egen tyngdöverföring som stöd under förflyttningen. Man skall även 

före förflyttningen se till att man har tillräckligt med utrymme för att göra förflyttningen.  
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Andra alternativet är när personen man assisterar t.ex har rollator att man med hjälp av 

att skjuta på ryggen kan ge det stöd personen behöver. Förevisa för klienten var den kan 

ta stöd som på rollatorns bord och att klienten även här genom tyngdöverföring kan med 

sin egen kropp ge stöd för förflyttningen. Låt förflyttningen gå i klientens egen takt, dvs 

inte skynda på så klienten tappar balansen. Även här skall tillräckligt med utrymme 

finnas för förflyttningen.  

För den som assisterar är det viktigt att komma ihåg ”käyntiaskel” se till att man själv har 

tillräckligt med utrymme. Samt att ge stöd åt klienten på rätt ställe dvs de beniga ytorna 

på kroppen.  

Här påpekar även personalen att tidvis finns inte tillräckligt med utrymme under 

förflyttningen gång för att göra en bra assistans. Påminner om att man alltid innan man 

börjar assistera skall se sig om i rummet för att försäkra sig om att man har tillräckligt 

med utrymme för förflyttningen. Även att man under förflyttningarnas gång kan komma 

att behöva omvärdera förflyttningen. 

 

Förflyttning 4.2 - svänga klienten från sida till sida i sängen. 

Här tar arbetstagarna ofta till ”lyftlakanet” som hjälp dvs man drar klienten på lakanet 

och sedan kippar den över från sida till sida. Problemet med detta kan ju vara att klienten 

får så mycket fart att den rullar över alt att man inte får klienten på ett bra sätt placerad i 

sängen. Dvs för långt mot höger/vänster, för högt/lågt. Ofta har man sen heller inget 

kvar av klientens lyftlakan att använda utan allt finns på en sida. Då blir det sväng från 

sida till sida för att få fram lyftlakanet som till slut resulterar i att man igen har klienten 

på ”fel” ställe i sängen. 

I kinestetiken finns det flera olika alternativ till att få klienten vänd från sida till sida. 

Teknikerna variera från klient till klient.  

Man kan svänga klienten mot endera sidan genom att först sätta sin egna hand under 

höften sen steg för steg dra klienten närmare kanten av sängen, under detta tillfälle kan 

man även göra samma uppe till dvs sätta händerna under skulderbladen och på samma 

sätt dra klienten mot kanten tills klienten är så nära kanten man önskar, här sätter man 

vid sväng mot höger, höger arm rakt till sidan och vinklad upp från armbågen och vänster 

på magen, man böjer på vänster ben för att lättare få med klienten i rörelsen. I detta 
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skede är förberedelsen klar och man kan börja svänga klienten på sida. Detta genom att 

klienten själv hjälper till eller genom att man skjuter på från ryggen höften, knäet. Sen 

när klienten ligger på sidan kan man justera med olika dynor. Man skall också kontrollera 

så klienten ser ut att ligga bekvämt, har man en som talar skall man fråga hur det känns 

och försöka justera enligt klientens behov. 

 

(https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-

d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX_7Xs3MThAhXNpYsKHcEVDSEQ_AUIDi

gB&biw=1666&bih=894#imgrc=VypRqRZQ_l_vjM:) 

 

Förflyttning 4.3 – få klienten högre upp i sängen 

Här säger de flesta att de tar en annan till hjälp sedan står man en på var sida tar tag i 

slutlakanet och drar alt lyfter klienten högre upp i sängen. 

Här finns flera olika varianter man kan välja mellan. Beroende på klientens egen 

funktionsförmåga och möjlighet att hjälpa till. 

Alt 1 Man kan mha slutlakanet be klienten att böja på knäna och skjuta på 

själv med fötterna samtidigt som man drar i slutlakanet så klienten 

kommer högre upp. Kom ihåg att sänka huvudänden samt att ta bort 

kudden för att lättare kunna utföra förflyttningen. 

Alt 2 Man kan även be klienten att ta tag i sängkanten och dra sig uppåt 

emedan man skjuter på höften. Detta kan göras med variation från sida 

till sida om klienten tex föredrar att hålla i på höger eller på vänster. 

Alt 3 Genom att en tar i uppe till under skulderbladen med båda händerna, 

man kan sätta händerna rakt under skulderbladen eller tex under 

slutlakanet om sådant finns. Den andra placerar händerna på ena 

höften och andra på foten, då den som håller i under skulderbladen 

drar så skjuter den andra på. Sen kan man byta sida så att klienten inte 

kommer så snett i sängen. Detta utförs i flera omvarv tills man anser att 

klienten är tillräckligt högt uppe i sängen. 

https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX_7Xs3MThAhXNpYsKHcEVDSEQ_AUIDigB&biw=1666&bih=894#imgrc=VypRqRZQ_l_vjM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX_7Xs3MThAhXNpYsKHcEVDSEQ_AUIDigB&biw=1666&bih=894#imgrc=VypRqRZQ_l_vjM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX_7Xs3MThAhXNpYsKHcEVDSEQ_AUIDigB&biw=1666&bih=894#imgrc=VypRqRZQ_l_vjM
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(https://www.google.com/search?q=kinestetiikka&client=firefox-b-

d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigtrXvn8LhAhUEposKHUW_ApUQ_AUIDi

gB&biw=1666&bih=894#imgrc=IyCImgy3ctrU1M:)  

Förflyttning 4.4 - få klienten upp från golvet till stol/rullstol/säng mha boll eller utan 

boll. 

       

 

(https://www.google.com/search?q=kinestetiikka&client=firefox-b-

d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigtrXvn8LhAhUEposKHUW_ApUQ_AUIDi

gB&biw=1666&bih=894#imgrc=hFFq9pVDcFcKsM:, 

https://www.google.com/search?q=kinestetiikka&client=firefox-b-

d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigtrXvn8LhAhUEposKHUW_ApUQ_AUIDi

gB&biw=1666&bih=894#imgrc=Jru108T5BiBQsM: 

https://www.google.com/search?q=kinestetiikka&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigtrXvn8LhAhUEposKHUW_ApUQ_AUIDigB&biw=1666&bih=894#imgrc=IyCImgy3ctrU1M
https://www.google.com/search?q=kinestetiikka&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigtrXvn8LhAhUEposKHUW_ApUQ_AUIDigB&biw=1666&bih=894#imgrc=IyCImgy3ctrU1M
https://www.google.com/search?q=kinestetiikka&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigtrXvn8LhAhUEposKHUW_ApUQ_AUIDigB&biw=1666&bih=894#imgrc=IyCImgy3ctrU1M
https://www.google.com/search?q=kinestetiikka&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigtrXvn8LhAhUEposKHUW_ApUQ_AUIDigB&biw=1666&bih=894#imgrc=hFFq9pVDcFcKsM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikka&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigtrXvn8LhAhUEposKHUW_ApUQ_AUIDigB&biw=1666&bih=894#imgrc=hFFq9pVDcFcKsM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikka&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigtrXvn8LhAhUEposKHUW_ApUQ_AUIDigB&biw=1666&bih=894#imgrc=hFFq9pVDcFcKsM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikka&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigtrXvn8LhAhUEposKHUW_ApUQ_AUIDigB&biw=1666&bih=894#imgrc=Jru108T5BiBQsM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikka&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigtrXvn8LhAhUEposKHUW_ApUQ_AUIDigB&biw=1666&bih=894#imgrc=Jru108T5BiBQsM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikka&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigtrXvn8LhAhUEposKHUW_ApUQ_AUIDigB&biw=1666&bih=894#imgrc=Jru108T5BiBQsM
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https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-

d&tbm=isch&tbs=rimg:CZMwtwINGrxXIjgxwFkujhvtNIGQx_1WJ8VPn6OE0s-

_1FJUct8F1_1nMdfKDid53ogkfBROfZlVQ2FLemEUWr2lUNwVyoSCTHAWS6OG-00EQQp-

vclYjpHKhIJgZDH9YnxU-cRMwL05n0JXswqEgno4TSz78UlRxG4wNJk1puPaCoSCS3wXX-

cx18oES7a4am9aI8-KhIJOJ3neiCR8FERDWUJm4gASJwqEgk59mVVDYUt6RGoCN-

Ln3ECfioSCYRRavaVQ3BXEXWDQIHmNbnD&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih7o7m4cThAh

UNtYsKHbgvAdQQ9C96BAgBEBg&biw=1666&bih=894&dpr=1#imgrc=vdS8W7wpnrciEM:) 

  

Hos oss används bollen främst som hjälpmedel, de flesta är så styva eller har svårt att 

flektera överkroppen så de kommer sig inte själva upp. I de flesta fall tas bollen även av 

dem som inte lärt sig kinestetiken då det är en av de saker som övriga visat. Ibland 

behövs även bara ett handtag för att få upp klienten på benen. Man ser hur klienten själv 

ställer sig och utgår från det. 

 

När man tar bollen till hjälp kan man vara en eller två personer som hjälper klienten att 

komma sig upp igen. Beroende på var och hur fallet skett. I de flesta fall är man två 

stycken. Bollen placeras under klientens ben, gärna så nära låren som möjligt. Är golvet 

halt kan man behöva matta under så att bollen inte glider iväg. Gångsteg tas för att själv 

ha en bättre stödyta att utgå från. Kan klienten sträcka fram händerna så tar den som 

står tag i händerna och drar klienten till sittande på bollen. Här gäller det att ta i försiktigt 

har man en lätt klient kan det gå snabbt är klienten tung och styv är situationen mera 

krävande. Har man en klient som inte kan sträcka fram händerna så ber man en annan 

person komma och skjuta på på ryggen. Då kan man be klienten sätta händern på sina 

knän alternativt korsa dem på magen. Genom detta kan man även själständigt ta upp 

klienten från golvet dvs sätta sig bakom ryggen och skjuta på på ryggen. Bilderna ovan 

illusterar detta bra. 

 

  

(https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-

d&tbm=isch&tbs=rimg:CZMwtwINGrxXIjgxwFkujhvtNIGQx_1WJ8VPn6OE0s-

_1FJUct8F1_1nMdfKDid53ogkfBROfZlVQ2FLemEUWr2lUNwVyoSCTHAWS6OG-00EQQp-

vclYjpHKhIJgZDH9YnxU-cRMwL05n0JXswqEgno4TSz78UlRxG4wNJk1puPaCoSCS3wXX-

cx18oES7a4am9aI8-KhIJOJ3neiCR8FERDWUJm4gASJwqEgk59mVVDYUt6RGoCN-

Ln3ECfioSCYRRavaVQ3BXEXWDQIHmNbnD&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih7o7m4cThAh

UNtYsKHbgvAdQQ9C96BAgBEBg&biw=1666&bih=894&dpr=1#imgrc=OoN4X0ex7HjoFM: 

https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CZMwtwINGrxXIjgxwFkujhvtNIGQx_1WJ8VPn6OE0s-_1FJUct8F1_1nMdfKDid53ogkfBROfZlVQ2FLemEUWr2lUNwVyoSCTHAWS6OG-00EQQp-vclYjpHKhIJgZDH9YnxU-cRMwL05n0JXswqEgno4TSz78UlRxG4wNJk1puPaCoSCS3wXX-cx18oES7a4am9aI8-KhIJOJ3neiCR8FERDWUJm4gASJwqEgk59mVVDYUt6RGoCN-Ln3ECfioSCYRRavaVQ3BXEXWDQIHmNbnD&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih7o7m4cThAhUNtYsKHbgvAdQQ9C96BAgBEBg&biw=1666&bih=894&dpr=1#imgrc=vdS8W7wpnrciEM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CZMwtwINGrxXIjgxwFkujhvtNIGQx_1WJ8VPn6OE0s-_1FJUct8F1_1nMdfKDid53ogkfBROfZlVQ2FLemEUWr2lUNwVyoSCTHAWS6OG-00EQQp-vclYjpHKhIJgZDH9YnxU-cRMwL05n0JXswqEgno4TSz78UlRxG4wNJk1puPaCoSCS3wXX-cx18oES7a4am9aI8-KhIJOJ3neiCR8FERDWUJm4gASJwqEgk59mVVDYUt6RGoCN-Ln3ECfioSCYRRavaVQ3BXEXWDQIHmNbnD&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih7o7m4cThAhUNtYsKHbgvAdQQ9C96BAgBEBg&biw=1666&bih=894&dpr=1#imgrc=vdS8W7wpnrciEM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CZMwtwINGrxXIjgxwFkujhvtNIGQx_1WJ8VPn6OE0s-_1FJUct8F1_1nMdfKDid53ogkfBROfZlVQ2FLemEUWr2lUNwVyoSCTHAWS6OG-00EQQp-vclYjpHKhIJgZDH9YnxU-cRMwL05n0JXswqEgno4TSz78UlRxG4wNJk1puPaCoSCS3wXX-cx18oES7a4am9aI8-KhIJOJ3neiCR8FERDWUJm4gASJwqEgk59mVVDYUt6RGoCN-Ln3ECfioSCYRRavaVQ3BXEXWDQIHmNbnD&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih7o7m4cThAhUNtYsKHbgvAdQQ9C96BAgBEBg&biw=1666&bih=894&dpr=1#imgrc=vdS8W7wpnrciEM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CZMwtwINGrxXIjgxwFkujhvtNIGQx_1WJ8VPn6OE0s-_1FJUct8F1_1nMdfKDid53ogkfBROfZlVQ2FLemEUWr2lUNwVyoSCTHAWS6OG-00EQQp-vclYjpHKhIJgZDH9YnxU-cRMwL05n0JXswqEgno4TSz78UlRxG4wNJk1puPaCoSCS3wXX-cx18oES7a4am9aI8-KhIJOJ3neiCR8FERDWUJm4gASJwqEgk59mVVDYUt6RGoCN-Ln3ECfioSCYRRavaVQ3BXEXWDQIHmNbnD&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih7o7m4cThAhUNtYsKHbgvAdQQ9C96BAgBEBg&biw=1666&bih=894&dpr=1#imgrc=vdS8W7wpnrciEM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CZMwtwINGrxXIjgxwFkujhvtNIGQx_1WJ8VPn6OE0s-_1FJUct8F1_1nMdfKDid53ogkfBROfZlVQ2FLemEUWr2lUNwVyoSCTHAWS6OG-00EQQp-vclYjpHKhIJgZDH9YnxU-cRMwL05n0JXswqEgno4TSz78UlRxG4wNJk1puPaCoSCS3wXX-cx18oES7a4am9aI8-KhIJOJ3neiCR8FERDWUJm4gASJwqEgk59mVVDYUt6RGoCN-Ln3ECfioSCYRRavaVQ3BXEXWDQIHmNbnD&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih7o7m4cThAhUNtYsKHbgvAdQQ9C96BAgBEBg&biw=1666&bih=894&dpr=1#imgrc=vdS8W7wpnrciEM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CZMwtwINGrxXIjgxwFkujhvtNIGQx_1WJ8VPn6OE0s-_1FJUct8F1_1nMdfKDid53ogkfBROfZlVQ2FLemEUWr2lUNwVyoSCTHAWS6OG-00EQQp-vclYjpHKhIJgZDH9YnxU-cRMwL05n0JXswqEgno4TSz78UlRxG4wNJk1puPaCoSCS3wXX-cx18oES7a4am9aI8-KhIJOJ3neiCR8FERDWUJm4gASJwqEgk59mVVDYUt6RGoCN-Ln3ECfioSCYRRavaVQ3BXEXWDQIHmNbnD&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih7o7m4cThAhUNtYsKHbgvAdQQ9C96BAgBEBg&biw=1666&bih=894&dpr=1#imgrc=vdS8W7wpnrciEM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CZMwtwINGrxXIjgxwFkujhvtNIGQx_1WJ8VPn6OE0s-_1FJUct8F1_1nMdfKDid53ogkfBROfZlVQ2FLemEUWr2lUNwVyoSCTHAWS6OG-00EQQp-vclYjpHKhIJgZDH9YnxU-cRMwL05n0JXswqEgno4TSz78UlRxG4wNJk1puPaCoSCS3wXX-cx18oES7a4am9aI8-KhIJOJ3neiCR8FERDWUJm4gASJwqEgk59mVVDYUt6RGoCN-Ln3ECfioSCYRRavaVQ3BXEXWDQIHmNbnD&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih7o7m4cThAhUNtYsKHbgvAdQQ9C96BAgBEBg&biw=1666&bih=894&dpr=1#imgrc=vdS8W7wpnrciEM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CZMwtwINGrxXIjgxwFkujhvtNIGQx_1WJ8VPn6OE0s-_1FJUct8F1_1nMdfKDid53ogkfBROfZlVQ2FLemEUWr2lUNwVyoSCTHAWS6OG-00EQQp-vclYjpHKhIJgZDH9YnxU-cRMwL05n0JXswqEgno4TSz78UlRxG4wNJk1puPaCoSCS3wXX-cx18oES7a4am9aI8-KhIJOJ3neiCR8FERDWUJm4gASJwqEgk59mVVDYUt6RGoCN-Ln3ECfioSCYRRavaVQ3BXEXWDQIHmNbnD&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih7o7m4cThAhUNtYsKHbgvAdQQ9C96BAgBEBg&biw=1666&bih=894&dpr=1#imgrc=OoN4X0ex7HjoFM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CZMwtwINGrxXIjgxwFkujhvtNIGQx_1WJ8VPn6OE0s-_1FJUct8F1_1nMdfKDid53ogkfBROfZlVQ2FLemEUWr2lUNwVyoSCTHAWS6OG-00EQQp-vclYjpHKhIJgZDH9YnxU-cRMwL05n0JXswqEgno4TSz78UlRxG4wNJk1puPaCoSCS3wXX-cx18oES7a4am9aI8-KhIJOJ3neiCR8FERDWUJm4gASJwqEgk59mVVDYUt6RGoCN-Ln3ECfioSCYRRavaVQ3BXEXWDQIHmNbnD&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih7o7m4cThAhUNtYsKHbgvAdQQ9C96BAgBEBg&biw=1666&bih=894&dpr=1#imgrc=OoN4X0ex7HjoFM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CZMwtwINGrxXIjgxwFkujhvtNIGQx_1WJ8VPn6OE0s-_1FJUct8F1_1nMdfKDid53ogkfBROfZlVQ2FLemEUWr2lUNwVyoSCTHAWS6OG-00EQQp-vclYjpHKhIJgZDH9YnxU-cRMwL05n0JXswqEgno4TSz78UlRxG4wNJk1puPaCoSCS3wXX-cx18oES7a4am9aI8-KhIJOJ3neiCR8FERDWUJm4gASJwqEgk59mVVDYUt6RGoCN-Ln3ECfioSCYRRavaVQ3BXEXWDQIHmNbnD&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih7o7m4cThAhUNtYsKHbgvAdQQ9C96BAgBEBg&biw=1666&bih=894&dpr=1#imgrc=OoN4X0ex7HjoFM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CZMwtwINGrxXIjgxwFkujhvtNIGQx_1WJ8VPn6OE0s-_1FJUct8F1_1nMdfKDid53ogkfBROfZlVQ2FLemEUWr2lUNwVyoSCTHAWS6OG-00EQQp-vclYjpHKhIJgZDH9YnxU-cRMwL05n0JXswqEgno4TSz78UlRxG4wNJk1puPaCoSCS3wXX-cx18oES7a4am9aI8-KhIJOJ3neiCR8FERDWUJm4gASJwqEgk59mVVDYUt6RGoCN-Ln3ECfioSCYRRavaVQ3BXEXWDQIHmNbnD&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih7o7m4cThAhUNtYsKHbgvAdQQ9C96BAgBEBg&biw=1666&bih=894&dpr=1#imgrc=OoN4X0ex7HjoFM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CZMwtwINGrxXIjgxwFkujhvtNIGQx_1WJ8VPn6OE0s-_1FJUct8F1_1nMdfKDid53ogkfBROfZlVQ2FLemEUWr2lUNwVyoSCTHAWS6OG-00EQQp-vclYjpHKhIJgZDH9YnxU-cRMwL05n0JXswqEgno4TSz78UlRxG4wNJk1puPaCoSCS3wXX-cx18oES7a4am9aI8-KhIJOJ3neiCR8FERDWUJm4gASJwqEgk59mVVDYUt6RGoCN-Ln3ECfioSCYRRavaVQ3BXEXWDQIHmNbnD&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih7o7m4cThAhUNtYsKHbgvAdQQ9C96BAgBEBg&biw=1666&bih=894&dpr=1#imgrc=OoN4X0ex7HjoFM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CZMwtwINGrxXIjgxwFkujhvtNIGQx_1WJ8VPn6OE0s-_1FJUct8F1_1nMdfKDid53ogkfBROfZlVQ2FLemEUWr2lUNwVyoSCTHAWS6OG-00EQQp-vclYjpHKhIJgZDH9YnxU-cRMwL05n0JXswqEgno4TSz78UlRxG4wNJk1puPaCoSCS3wXX-cx18oES7a4am9aI8-KhIJOJ3neiCR8FERDWUJm4gASJwqEgk59mVVDYUt6RGoCN-Ln3ECfioSCYRRavaVQ3BXEXWDQIHmNbnD&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih7o7m4cThAhUNtYsKHbgvAdQQ9C96BAgBEBg&biw=1666&bih=894&dpr=1#imgrc=OoN4X0ex7HjoFM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CZMwtwINGrxXIjgxwFkujhvtNIGQx_1WJ8VPn6OE0s-_1FJUct8F1_1nMdfKDid53ogkfBROfZlVQ2FLemEUWr2lUNwVyoSCTHAWS6OG-00EQQp-vclYjpHKhIJgZDH9YnxU-cRMwL05n0JXswqEgno4TSz78UlRxG4wNJk1puPaCoSCS3wXX-cx18oES7a4am9aI8-KhIJOJ3neiCR8FERDWUJm4gASJwqEgk59mVVDYUt6RGoCN-Ln3ECfioSCYRRavaVQ3BXEXWDQIHmNbnD&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih7o7m4cThAhUNtYsKHbgvAdQQ9C96BAgBEBg&biw=1666&bih=894&dpr=1#imgrc=OoN4X0ex7HjoFM
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https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-

d&tbm=isch&tbs=rimg:CZMwtwINGrxXIjgxwFkujhvtNIGQx_1WJ8VPn6OE0s-

_1FJUct8F1_1nMdfKDid53ogkfBROfZlVQ2FLemEUWr2lUNwVyoSCTHAWS6OG-00EQQp-

vclYjpHKhIJgZDH9YnxU-cRMwL05n0JXswqEgno4TSz78UlRxG4wNJk1puPaCoSCS3wXX-

cx18oES7a4am9aI8-KhIJOJ3neiCR8FERDWUJm4gASJwqEgk59mVVDYUt6RGoCN-

Ln3ECfioSCYRRavaVQ3BXEXWDQIHmNbnD&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih7o7m4cThAh

UNtYsKHbgvAdQQ9C96BAgBEBg&biw=1666&bih=894&dpr=1#imgrc=w0FxtsPKp1PXbM:) 

Om klienten är stadig på benen och har styrka att själv trycka sig upp mha sina armar kan 

man ta en stol till hjälp. Som den vänstra bilden visar kan man då mha en hand stöda sig 

på stolen för att komma sig främst upp och sitta på stolen. Personen som assisterar kan i 

detta fall stöda vid höften så att klienten bibehåller balans och koordination för att ta sig 

upp till sittande på stolen. En annan variant är den till höger då klienten kan mha sina 

båda armar ta stöd av stolen och trycka sig upp till stående. Här assisterar stödpersonen 

genom att stöda på skluderblad och höfter alternativ bara vid höfterna. Denna variant 

används dock mera sällan hos oss. 

 

5. Matsituation i säng 

När man matar en klieten i säng är det också viktigt att tänka på att denne vid behov skall 

kunna äta själv dvs sittställningen skall vara så bra så att klienten skall kunna äta/dricka 

vid behov själv. Detta uppnår man bäst med olika stöddynor samt att se till att klienten 

är så högt upp i sängen som möjligt. Dynan bakom huvudet bör tas bort. Den kan med 

fördel sättas från nacken nedåt bakom ryggen. Om klienten sitter för dåligt. Gärna skall 

maten placers framför klienten på en bricka så att klienten är medveten om att det är 

morgonmål, lunch, middag. För att förhindra att klienten glider ner till fotändan kan man 

sätta en kudde mellan sänggavel och fötter. Om klienten är pratbar kan man fråga hur 

det känns och om den tycker den sitter bra. Detta är också ett bra sätt att sträva till att 

upprätthålla funktiosförmågan samt ger klienten en mening. 

  

6.  Projektets mål och slutresultat 

Målet har varit att lära de nyanställda kinestetiskt tänkande och förmågan att utföra 

förflyttningar mha kinestetiken. Genom detta projekt vill jag undersöka om de 

nyanställda haft nytta av informationen gällande kinestetik. Och om de genom detta har 

fått en grund för vad kinestetik är och de vanligaste förflyttningarna vi gör genom 

kinestetik på sjukhemmet. Om de anser det varit lättare att använda kinestetik än 

tidigare. De vanligaste övningarna kommer med anställdas lov filmas för att lättare 

komma ihåg och för att lättare kunna se slutresultatet av kinestetikens inverkan i 

arbetet. 

Av de nya anställda som började och som deltog i infotillfället så jobbar endast en kvar. 

De övriga har återgått till tidigare arbeten eller arbetar nu någon annanstans. Därför är 

det rätt svårt att få ett resultat på detta. Jag har diskuterat med den som finns kvar i 

huset och vi har tillsammans funderat vad hon tyckte och vilka av förflyttningarna som 

hon mest har haft nytta av under denna period.  

https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CZMwtwINGrxXIjgxwFkujhvtNIGQx_1WJ8VPn6OE0s-_1FJUct8F1_1nMdfKDid53ogkfBROfZlVQ2FLemEUWr2lUNwVyoSCTHAWS6OG-00EQQp-vclYjpHKhIJgZDH9YnxU-cRMwL05n0JXswqEgno4TSz78UlRxG4wNJk1puPaCoSCS3wXX-cx18oES7a4am9aI8-KhIJOJ3neiCR8FERDWUJm4gASJwqEgk59mVVDYUt6RGoCN-Ln3ECfioSCYRRavaVQ3BXEXWDQIHmNbnD&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih7o7m4cThAhUNtYsKHbgvAdQQ9C96BAgBEBg&biw=1666&bih=894&dpr=1#imgrc=w0FxtsPKp1PXbM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CZMwtwINGrxXIjgxwFkujhvtNIGQx_1WJ8VPn6OE0s-_1FJUct8F1_1nMdfKDid53ogkfBROfZlVQ2FLemEUWr2lUNwVyoSCTHAWS6OG-00EQQp-vclYjpHKhIJgZDH9YnxU-cRMwL05n0JXswqEgno4TSz78UlRxG4wNJk1puPaCoSCS3wXX-cx18oES7a4am9aI8-KhIJOJ3neiCR8FERDWUJm4gASJwqEgk59mVVDYUt6RGoCN-Ln3ECfioSCYRRavaVQ3BXEXWDQIHmNbnD&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih7o7m4cThAhUNtYsKHbgvAdQQ9C96BAgBEBg&biw=1666&bih=894&dpr=1#imgrc=w0FxtsPKp1PXbM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CZMwtwINGrxXIjgxwFkujhvtNIGQx_1WJ8VPn6OE0s-_1FJUct8F1_1nMdfKDid53ogkfBROfZlVQ2FLemEUWr2lUNwVyoSCTHAWS6OG-00EQQp-vclYjpHKhIJgZDH9YnxU-cRMwL05n0JXswqEgno4TSz78UlRxG4wNJk1puPaCoSCS3wXX-cx18oES7a4am9aI8-KhIJOJ3neiCR8FERDWUJm4gASJwqEgk59mVVDYUt6RGoCN-Ln3ECfioSCYRRavaVQ3BXEXWDQIHmNbnD&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih7o7m4cThAhUNtYsKHbgvAdQQ9C96BAgBEBg&biw=1666&bih=894&dpr=1#imgrc=w0FxtsPKp1PXbM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CZMwtwINGrxXIjgxwFkujhvtNIGQx_1WJ8VPn6OE0s-_1FJUct8F1_1nMdfKDid53ogkfBROfZlVQ2FLemEUWr2lUNwVyoSCTHAWS6OG-00EQQp-vclYjpHKhIJgZDH9YnxU-cRMwL05n0JXswqEgno4TSz78UlRxG4wNJk1puPaCoSCS3wXX-cx18oES7a4am9aI8-KhIJOJ3neiCR8FERDWUJm4gASJwqEgk59mVVDYUt6RGoCN-Ln3ECfioSCYRRavaVQ3BXEXWDQIHmNbnD&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih7o7m4cThAhUNtYsKHbgvAdQQ9C96BAgBEBg&biw=1666&bih=894&dpr=1#imgrc=w0FxtsPKp1PXbM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CZMwtwINGrxXIjgxwFkujhvtNIGQx_1WJ8VPn6OE0s-_1FJUct8F1_1nMdfKDid53ogkfBROfZlVQ2FLemEUWr2lUNwVyoSCTHAWS6OG-00EQQp-vclYjpHKhIJgZDH9YnxU-cRMwL05n0JXswqEgno4TSz78UlRxG4wNJk1puPaCoSCS3wXX-cx18oES7a4am9aI8-KhIJOJ3neiCR8FERDWUJm4gASJwqEgk59mVVDYUt6RGoCN-Ln3ECfioSCYRRavaVQ3BXEXWDQIHmNbnD&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih7o7m4cThAhUNtYsKHbgvAdQQ9C96BAgBEBg&biw=1666&bih=894&dpr=1#imgrc=w0FxtsPKp1PXbM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CZMwtwINGrxXIjgxwFkujhvtNIGQx_1WJ8VPn6OE0s-_1FJUct8F1_1nMdfKDid53ogkfBROfZlVQ2FLemEUWr2lUNwVyoSCTHAWS6OG-00EQQp-vclYjpHKhIJgZDH9YnxU-cRMwL05n0JXswqEgno4TSz78UlRxG4wNJk1puPaCoSCS3wXX-cx18oES7a4am9aI8-KhIJOJ3neiCR8FERDWUJm4gASJwqEgk59mVVDYUt6RGoCN-Ln3ECfioSCYRRavaVQ3BXEXWDQIHmNbnD&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih7o7m4cThAhUNtYsKHbgvAdQQ9C96BAgBEBg&biw=1666&bih=894&dpr=1#imgrc=w0FxtsPKp1PXbM
https://www.google.com/search?q=kinestetiikkaa&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CZMwtwINGrxXIjgxwFkujhvtNIGQx_1WJ8VPn6OE0s-_1FJUct8F1_1nMdfKDid53ogkfBROfZlVQ2FLemEUWr2lUNwVyoSCTHAWS6OG-00EQQp-vclYjpHKhIJgZDH9YnxU-cRMwL05n0JXswqEgno4TSz78UlRxG4wNJk1puPaCoSCS3wXX-cx18oES7a4am9aI8-KhIJOJ3neiCR8FERDWUJm4gASJwqEgk59mVVDYUt6RGoCN-Ln3ECfioSCYRRavaVQ3BXEXWDQIHmNbnD&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih7o7m4cThAhUNtYsKHbgvAdQQ9C96BAgBEBg&biw=1666&bih=894&dpr=1#imgrc=w0FxtsPKp1PXbM
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För det första borde infotillfället varit längre och gått in mera på grunden i kinestetikens 

begrepp och hur man skall tänka samt hur man skall utföra dels förarbetet inför en 

förflyttning samt att man under förflyttningens gång även kan komma att ändra sin plan 

och i slutänden blir det en helt annan förflyttning än den man tänkt. Sen väljer man 

kanske att inte göra förflyttningen mha kinestetiken då man sedan blir osäker om det 

inte fungerade första gången. Samt att greppen och ”gångställningen” ofta känns osäkert 

och annorlunda då man inte gått grundkursen. 

Den som finns kvar av de nyanställda i huset så säger att den förflyttning som hon utfört 

mest av de ovannämnda så är att ta upp någon från golvet med bollen. Den känner hon 

sig säker på samt att det går lätt och smidigt att göra så om någon fallit. De övriga så övar 

hon på och försöker träna så att hon skall bli säkrare på dem. 

Angående slutresultatet fanns en önskan om att flera skulle varit kvar i huset så man 

skulle fått gå igenom vad de tycker och tänker om kinestetiken men denna gång så blev 

resultatet såhär. Det kommer flera tillfällen som man kan dra infon och säkert kommer 

det nya som också är intresserade. 

 

 

 


