Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsverksamheten

Lyft
När lyft används vid förflyttningar är detta bedömt av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast.
Lyften ska användas vid behov, enligt ordination. På vissa boenden i kommunen finns
taklyftar. På alla boenden ska det finnas en akutlyft och akutsele.
Kontrollera alltid lyften innan den ska användas. Skruvar och muttrar ska vara åtskruvade.
Lyften laddas nattetid. Om lyften inte fungerar kontrollera följande:
- Är nödstoppen intryckt
- Är lyften laddad
- Sitter sladden i eluttaget
Om lyften inte fungerar efter att ovanstående har kontrollerats, ska kontakt tas med ansvarig
förskrivare.
Se bild på lyft och dess olika delar i bifogad fil ”Lyftens olika delar”.
Viktigt att underredet/benskänklingen breddas innan lyft för att minska tipprisken. Lyften
ska vara utskänklad under hela förflyttningen.
Vid användning av lyft ska ni alltid vara två personer. Det är ni som står för tryggheten och
det medmänskliga i lyftsituationen. Förklara vad som ska ske, samt aktivera brukaren.
Förbered lyftet genom att se till att rätt hjälpmedel finns på plats och att inga hinder finns i
vägen.

Lyftsele
En lyftsele är alltid individuellt utprovad och får inte lånas ut till annan person. Det finns
alltid ett placeringsschema, se bifogad fil, som visar hur selen ska sitta. Lyftselen ska
kontrolleras inför varje lyft. Kolla efter skador och att alla sömmar är hela.
Fäst alltid huvuddelen på lyftselen först, sedan bendelarna. Se till att öglorna är innanför
urhakningsskydden. När brukaren lättar från underlaget se till att selen sitter bra och hör
efter med denne att lyftet känns bra. Räcker att endast lätta brukaren från underlaget vid
överflyttning. Lyft inte högre än i nivå med stolshöjd, behagligare för brukaren samt minskar
tipprisken på lyften.
Skapa ett tryggt lyft genom att stå nära brukaren och se till att brukaren inte gungar i selen
när ni kör lyften. Håll i lyftselens framkant för att styra brukaren.
En lyft är endast ett överförflyttningshjälpmedel, INTE ett transportmedel!
Vid överförflyttning till/från rullstol/hygienstol ska denne INTE vara låst. Elrullstol ska vara
avstängd. Lyften ska INTE vara låst.
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Lyft från golv
Kontrollera om brukaren har skadat sig. Vid misstanke om skada låt brukaren ligga och larma
sjuksköterska. Informera om vad som ska hända, tala lugnt och inge trygghet.
Om det är trångt så dra brukaren till ett utrymme där plats finns för lyft. Man kan använda
lyftsele eller lakan för att dra personen. Kan använda glidbräda över trösklar.
Ta varsamt fram lyften, skänkla ut benen och placera den vid personens huvud. Lyften ska
vara låst under applicering av lyftselen och när lyftet påbörjas. När brukaren har lättat från
golvet ska lyften låsas upp.
En person har hand om lyften och en tar hand om brukaren. Viktigt att se till att huvudet har
stöd. Informera hela tiden brukare om vad som ska hända.
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