
 
 Arbets- och miljömedicin 
 

1 
 

 

Forskningsprojekt 

Patient And Workers Safety Study (PAWSS) 

 

Information till forskningspersonerna 

Vi välkomnar vårdenheter och vårdpersonal inom regional och kommunal hälso- och sjukvård att 

delta i en studie. Målet med studien är att skapa en god arbetsmiljö. Vårdenheter får tar del av 

utbildning och åtgärder med syfte att skapa säkra personförflyttningar som en del i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Tillsammans med er som chefer och vårdpersonal vill vi med forskningen satsa på 

att främja en god arbetsmiljö och säkra personförflyttningar där risken för skador minskar. 

I det här dokumentet får du information om projektet och om vad det innebär att delta. 

Vad är det för studie och varför vill ni att jag ska delta? 

Det finns flera situationer på arbetsplatser inom hälso- och sjukvården och omsorg där både 

vårdpersonal och vårdtagare löper risk att komma till skada. I tidigare forskning har vi studerat 

inrapporterade vårdskador och arbetsskador inom Region Östergötland. Fallolyckor och risk för 

skador i samband med personförflyttningar uppmärksammades i studien. En vanligt förekommande 

skada för vårdpersonal är belastningsskador som uppstår i samband med olika typer av 

personförflyttningar. Dessa situationer är emotionellt stressande för vårdpersonal och 

organisatoriskt stöd har betydelse för både hantering av risker och efter skada. 

I projektet vill vi utveckla en metodik för riskbedömning och åtgärder med syfte att skapa säkra 

personförflyttningar för vårdtagare och vårdpersonal. Utgångspunkten för en säker vårdmiljö är att 

arbetsgivaren via samverkan regelbundet undersöker och bedömer de risker som finns i det dagliga 

arbetet. Det finns behov av att studera implementering av metoder för riskbedömningar i en svensk 

kontext, där aspekter av patientsäkerhet och arbetsmiljö integreras. 

Studien utförs av en forskagrupp vid Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset i Linköping. I 

forskargruppen ingår även personer från Linköpings universitet och Region Örebro län. Ansvarig för 

personuppgifter är Region Östergötland. Forskningshuvudman för projektet är Region Östergötland. 

Med forskningshuvudman menas den organisationen som är ansvarig för studien. Vill du delta i 

studien så ber vi dig att du skickar in dina kontaktuppgifter till forskningsprojektet via det 

samtyckesbrev som finns i slutet av detta informationsbrev 

Hur går studien till? 

Att en vårdenhet deltar i studien innebär att man blir randomiserad till en av två metodiker för att 

skapa säkrare personförflyttningar. 

Att delta i studien för dig som medarbetare innebär att du får besvara ett frågeformulär efter att vi 

har fått ditt samtycke till att delta i studien. Vi kommer skicka ut frågeformuläret digitalt via din 

arbetsmail. Frågeformuläret berör frågor om din arbetssituation, belastningsbesvär kopplat till 

arbetet, säkerhetsklimat frågor och organisatoriska frågor. Frågeformuläret kommer att besvaras vid 
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tre olika tidpunkter. Först vid en baslinjemätning (start av studie), 4 månader och 12 månader 

uppföljning. Frågeformuläret tar cirka 30-50 minuter att svara på.  

Du kommer att bli ombed att svara på ett separat frågeformulär efter du gått de olika 

utbildningsmodulerna, för att utvärdera nyttan av utbildningen. 

Frågeformuläret och frågeformulär efter utbildning kommer användas till att göra jämförelser på 

gruppnivå mellan din vårdenhet vid de olika mätpunkterna och även för jämförelse med andra 

vårdenheter. 

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Att delta i studien innebär inga risker för dig som deltagare då vi inte studerar några åtgärder i 

studien. När man svarar på ett frågeformulär kan dock tankar och funderingar komma kring 

arbetsvillkor och hur du upplever din hälsa som du behöver hantera. Du har rätt att när som helst 

avbryta ditt deltagande i studien. Du kan också ta kontakt med ansvariga projektet för att få 

vägledning kring hur du kan få tillgång till samtalsstöd angående känslor och funderingar som kan 

uppstå i samband med att du svarar på frågeformuläret eller när du medverkar i metodiken som 

används för säkra personförflyttningar.   

Vad händer med mina uppgifter? 

Projektet kommer att samla in och dokumentera information om arbetet som utförs kopplat till 

forskningsprojektet vid din vårdenhet. Alla svar samt resultat från dig och dina anställda på 

vårdenheten kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Materialet kommer 

lagras i 10 år, därefter kommer de arkiveras. 

Ansvarig för dina personuppgifter är Region Östergötland. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du 

rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få 

eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av 

dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta 

dataskyddsombudet E-post: dataskyddsombud@regionostergotland.se, Telefonnummer: 010-103 00 

00, Postadress: Region Östergötland, Dataskyddsombud, 581 91 Linköping eller projektansvarig  

Charlotte Wåhlin, se kontakt uppgifter längst ned i dokumentet. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Resultat från denna studie redovisas i olika vetenskapliga tidskrifter endast på gruppnivå och utan 

möjlighet att identifiera enskilda personer. Observera att ingen information om de enskilda 

resultaten lämnas ut. Vi kommer även att kontakta tidningar som kan skriva om studien på ett 

populärvetenskapligt sätt. Du som deltar i studien kan kontakta någon av nedanstående personer för 

att ta del av de övergripande resultaten.  
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Ersättning 

Det utgår ingen ersättning för den tid du använder för att besvara frågor om din verksamhet eller 

frågeformuläret. Din enhet får kostnadsfritt ta del av att pröva metodiken för säkra 

personförflyttningar utan någon kostnad mer än den arbetstid ni avsätter. Vi hoppas att du och din 

enhet vill bidra med din tid för att öka kunskap om frågor som rör arbetsmiljö och hälsa. 

Deltagande är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att 

inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller 

att påverka din framtida att engagera dig i arbetsmiljöfrågor på din enhet. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvariga för studien 

Charlotte Wåhlin, Docent, Ergonom/Leg. Fysioterapeut, forskare i projektet 

Mail: charlotte.wahlin@regionostergotland.se Tel: 010-103 14 47 

Sebastian Buck, Doktorand, Ergonom/Leg. Fysioterapeut, forskare i projektet 

Mail: sebastian.buck@regionostergotland.se Tel: 010-103 14 46 

 

Du är välkommen att höra av dig om du har frågor eller synpunkter på studien. 
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