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Akuta problem med hjälpmedel jourtid 

Bakgrund 

Trasiga hjälpmedel ska i första hand åtgärdas under kontorstid av 

arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast eller utsedd tekniker.  

I de fall ett hjälpmedel går sönder jourtid ska denna rutin följas. Insatserna som kan ske 

jourtid är begränsade till nedannämnda. Detta kan kräva individuella lösningar till 

nästkommande vardag då arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast kontaktas.  

Som stöd kan vårdpersonal och anhöriga använda den bruksanvisning som finns i 

hemmet eller på leverantörs hemsida. Vid behov kan tjänstgörande sjuksköterska 

konsulteras.  

Kontroller och åtgärder för lyft 

Kontrollera först följande:  

1. Är nödstoppsknappen intryckt? – Vrid ut den.  

2. Sitter sladden kvar i vägguttaget? – Dra ut den.  

3. Kontrollera att inga sladdar är i kläm.  

4. Kontrollera att handkontrollen är ansluten.  

5. Är lyften laddad?  

6. Har det gått en säkring i bostaden?  

7. Akutlyft finns att låna, se särskild rutin.  

OBS! Max brukarvikt för akutlyft är 150kg.  

 

Elektrisk nödsänkning av mobil lyft:  

Olika modeller har olika varianter på elektrisk nödsänkning. Läs bruksanvisning för 

respektive akutlyft för att säkerställa modellens nödsänkning.  

Exempel på nödsänkning är att lyftarmen kan sänkas elektriskt genom att trycka med ett 

smalt föremål tex en penna på markering för ”Ned” på krontrollboxen. Hålet finns 

under nödstoppsknappen och föremålet får inte vara vasst. 
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Mekanisk nödsänkning av mobil lyft:  

Nödsänkningsreglaget ser olika ut på olika modeller men de är alltid röda. Den 

mekaniska nödsänkningen fungerar endast när lyftarmen är belastad dvs när brukaren 

står/sitter i lyften. Sänkningen sker med viss fördröjning.  

 

Alt. 1 – Dra det röda nödsänkningsreglaget rakt upp.  

Alt. 2 – Vrid den röda nödsänkningscylindern i pilarnas riktning.  

Alt. 3 – Lyft nödsänkningsreglaget rakt upp.  

 

Nödsänkning av taklyft:  

Vid eventuell driftstörning i handkontrollen eller i elektroniken kan nödsänkning ske 

genom att dra i nödsänkningsanordningen. Denna sitter på motorn i taket. Se alltid till 

att nödsänkningen av brukaren sker till säng, rullstol eller annan lämplig plats.  

Kontroller och åtgärder för säng 

Kontrollera först följande:  

1. Är sladden i?  

2. Kontrollera att inga sladdar är i kläm.  

3. Har det gått en säkring i bostaden?  

4. Fungerar eluttaget dit sängen är ansluten? Prova annat eluttag.  

5. Det kan bli aktuellt att vårdtagaren behöver stanna i sin säng eller sova på annan plats 

i väntan på åtgärd, till exempel madrass på golvet.  

 

Nödsänkning av ryggstöd i vårdsäng (gäller endast Invacare sängar). Samma som 

lyftar, olika modeller fungerar olika. Läs bruksanvisning för att säkerställa 

nödsänkning. 

1. Ta ut stickkontakt ur vägguttaget.  

2. Ryggstödet kan nödsänkas genom att låssprintern tas bort, se bild.  

3. Minst två personer behövs för att utföra nödsänkning. Båda måste hålla fast 

ryggstödet i dess position. Den ena personen drar ut låssprintern. Båda sänker långsamt 

ryggstödet tills det är helt sänkt.  

4. Bör inte utföras när patienten är i sängen.  

5. Nödsänkning kan endast ske av ryggstöd ej sängens höjdinställning.  

Kontroller och åtgärder för transportrullstol  

Om behov uppstår finns transportrullstol att låna på kommunens servicecentra samt 

vård och omsorgsboende.  


