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Rutin för användning av akutlyft 

Ett behov av att använda en lyft kan uppstå akut. Finns arbetsterapeut och/eller 

fysioterapeut i tjänst ska de kontaktas i första hand för ordination av akutlyft. Är de inte 

anträffbara, exempelvis kvällar och helger kontaktas alltid sjuksköterska. 

Har en akutlyft behövt användas ska arbetsterapeut eller fysioterapeut kontaktas 

närmast följande vardag för bedömning av fortsatta åtgärder. 

Exempel på händelser där behov av akutlyft kan uppstå: 

o en patient blir akut sämre och kan inte förflyttas manuellt  

o en patient hamnar på golvet och går inte att förflytta manuellt  

o en lyft går sönder och patienten kan därför inte förflyttas med ordinarie lyft 

Akutlyft 

På alla vård- och omsorgsboende finns akutlyft av olika modeller. Dessa lyftar används 

enbart på boendet. 

För patienter i ordinärt boende finns akutlyftar på servicehusen; Bäckagården i Skanör, 

Postgården i Höllviken och på Almgården i Vellinge. 

Akutlyften till ordinärt boende ska vara av en modell som är möjlig att ta med sig i en 

vanlig personbil. För närvarande används Molift Smart 150 lyften som har en max last 

på 150 kg. Hopfälld rullas lyften som en vanlig väska på hjul. Vid transport kan den 

också delas i två delar för att ytterligare minska vikten och lättare lasta i bilen. 

Till akutlyften används lyftsele märkt akutlyftsele. 

Användning av akutlyft 

o Det ska alltid vara två omvårdnadspersonal vid användning av akutlyft. 

o Instruktionerna till akutlyften som medföljer lyften ska följas noga. 
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o Vid förflyttning med personlyft ska rullstol och säng vara låsta, lyftens hjul ska 

vara olåsta. Undantag är när lyft ska ske från golv då ska lyftens hjul vara låsta. 

o Efter användning ska omvårdnadspersonalen ombesörja att selen tvättas, lyften 

spritas av och hjälpmedlen återlämnas. Har patienten en smitta ska rutin för 

smittade hjälpmedel följas.  

o Förebyggande underhåll och besiktning av lyften ska ske 1gång/år av företag 

som Vellinge kommun har avtal med. 

 

 

 

 

 


