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Rutin för användande av personlyft och lyftsele. 

Rutinen är författad av medicinskt ansvarig sjuksköterska och biträdande enhetschef hälso- och sjukvård 

Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården regleras i SOSFS 2008:1. I 
nedanstående rutin beskrivs ansvarsfördelning i verksamheten Att använda personlyft och 
lyftsele vid överflyttning av brukare är förenat med vissa risker. Den vanligaste orsaken till att 
skada eller risk för skada uppstår, är fel hantering. Förflyttning med personlyft ska alltid föregås 
av bedömning av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. Innan förflyttning med lyft är aktuell ska 
andra förflyttningsmetoder ha provats och bedömts som olämpliga eller otillräckliga. 

Grundregeln är att man ska vara två personal när man använder personlyft men i enskilda fall 
kan man vara ensam. Bedömningen att man kan göra förflyttningen ensam gäller utifrån 
brukarens hälsotillstånd utifrån den individuella situationen med hänsyn till brukarens status. 
Bedömning görs av arbetsterapeut/sjukgymnast och skall dokumenteras i journal. Lyftselen är 
individuellt utprovad och det är inte tillåtet att använda en individuellt förskriven lyftsele till en 
annan vårdtagare. Om en akut situation uppstår där man behöver använda lyft till en vårdtagare 
som inte har en individuellt utprovad sele kan ”akutsele” användas för mycket tillfällig 
överflyttning. ”Akutselen” används också vid fallolyckor för att lyfta någon från golvet Ett lyft 
från golv föregås av bedömning att personen inte är allvarligt skadad och att lyft kan användas. 
”Akutsele” ska finnas i alla verksamheter och ingår i enheternas basutrusting. 

 

Ansvarsfördelning 
Verksamhetschefen (socialchefen är verksamhetschef för kommunens hälso- och sjukvård) 
ansvarar för: 

• Att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete där det finns rutiner för 
en säker användning och hantering av hjälpmedel.  

• Att personalen har den utbildning som behövs för att hantera hjälpmedel 

Enhetschef hemtjänst/boende  
Ansvarar för  

• Att den nödvändiga basutrustning som behövs i verksamhet på särskilt boende finns och 
att den är säker och ändamålsenlig. Med basutrustning menas utrustning som inte är 
inviduellt förskriven det vill säga sängar, lyftar, grindskydd, glidlakan, stödkilar, akutsele 
och enklare hjälpmedel för att äta och dricka. 

• Att det finns rutiner för regelbundet underhåll, besiktning och reparation för 
basutrustningen och att det sker. (I eget boende är alla hjälpmedel individuellt förskrivna 
där förekommer ingen basutrustning) 
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• Att det finns rutiner i verksamheten för informationsöverföring för säker användning av 
hjälpmedel. 

• Att omvårdnadspersonal har de grundläggande kunskaper som krävs för att tryggt och 
säkert arbeta med personlyft.  

• Att omvårdnadspersonal regelbundet genomgår utbildning i förflyttningar med 
personlyft. Utbildningsinsatser planeras utifrån behov och initieras av chef i samråd med 
arbetsterapeut/sjukgymnast. 

• Att det finns förutsättningar för personal att arbeta patientsäkert 

 

Omvårdnadspersonal 
Ansvarar för: 

• Att ha tillräcklig kompetens för att kunna använda personlyft/sele säkert 

• Att ta del av rehabplan/dokumentation gällande förflyttning i Treserva och föra 
information vidare i personalgruppen. 

• Att ta del av skriftlig instruktion om hur sele används. 

• Att känna till risker med användning av personlyft och sele och hur risker förebyggs. 

• Att innan lyft sker säkerställa att lyft och sele är helt. 

• Att efter tvätt säkerställa att sele inte har några defekter och att märkning av sele alltid är 
läsbart. 

• Att informera arbetsterapeut/sjukgymnast vid förändringar i brukarens hälsotillstånd som 
kan påverka användningen av personlyft/sele. 

 

 

Enhetschef Hälso- och sjukvård 
Ansvarar för: 

• Att de hjälpmedel som används i verksamheten är säkra och ändamålsenliga.  

• Att det finns rutiner för regelbundet underhåll, besiktning och reparation av individuellt 
förskrivna personlyftar. 

• Att det finns rutiner för uppföljning av förskrivning och periodisk inspektion av lyftselar 
(enligt Svensk standard och Europanorm för personlyftar och lyftselar SS-EN 10535-
2207) 
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• Att arbetsterapeuter och sjukgymnaster har de kunskaper som krävs för att göra säkra 
bedömningar och förskrivningar av personlyft och sele samt har kompetens för att kunna 
hålla utbildningar i förflyttning med personlyft. 

 

Arbetsterapeut/sjukgymnast 
Ansvarar för:  

• Att bedöma behov av personlyft 

• Att Förskriva personlyft och sele enligt förskrivningsprocessen.(Prova ut, anpassa och 
välja lämplig specifik produkt, specialanpassa vid behov, informera, instruera, och träna, 
följa upp funktion och nytta.) 

• Att periodisk inspektion av lyftsele genomförs var 6:e månad. 

• Att skriftlig och muntlig information delges brukare/vårdpersonal/anhörig. För varje 
brukare skall det finnas en skriftlig instruktion som beskriver den individuella lyftselen 
och hur den ska användas. Instruktionen ska finnas lättillgänglig för omvårdnadspersonal. 

• Att märka den individuella lyftselen med namn. 

• Att dokumentera i rehabplan i Treserva. 

• Att registrera hjälpmedelsinnehav i hjälpmedelssystem 

• Att vid behov hålla i utbildning i förflyttning med personlyft för vårdpersonal. 

 

Referenser 
Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOFS 2008:1) 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2011:9) 
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