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1. Inledning 

Camelkudden är ett arbetstekniskt hjälpmedel som kan användas som hjälp när någon har 

ramlat på golvet. Den underlättar momentet att hjälpa en person att komma upp till sittande 

från liggande läge. Den finns tillgänglig för både kommunala och privata utförare av 

hemtjänst. 

2. Syfte 

Rutinen beskriver hantering, var hjälpmedlet finns förvarat och ansvar som är förknippat 

med hanteringen samt hur underhåll och rengöring ska ske. 

Så fungerar Camelkudden 

Lyftkudden placeras under patienten med hjälp av en glidduk. Kudden fylls med luft med 

hjälp av en kompressor som sköts med en handkontroll. Kudden blåses upp sektion för 

sektion till ett sittande läge. Den klarar vikt upp till 320 kg. Man bör vara två personer vid 

användandet.   

Kunskap som krävs för att använda Camelkudden 

Det är ett krav att all personal som hanterar hjälpmedel som används på patient har kunskap 

om hur hjälpmedlet fungerar. (Riktlinje för medicintekniska produkter).  

Ansvar 

Enhetschef hemtjänst ansvarar för att personal har den kunskap som krävs. Personal 

ansvarar för att endast använda hjälpmedel som man har kunskap om. På enheten utses 

personer som ansvarar för att utbilda personal på den egna arbetsplatsen. Arbetsterapeut och 

fysioterapeut ger utbildning till utsedda personer i överenskommelse med chef.  

Förvaring/Hämtning 

Camelkudden finns placerad i förråd för matlådor på Pomona äldreboende. Kudden hämtas 

och lämnas åter efter användning på avsedd uppmärkt plats. 

Rengöring 

Rengöring efter användande med mild såplösning utan slipmedel och därefter med 

ytdesinfektion. 

Ansvar för underhåll och reparation 

Camelkudden finns registrerad som inventarie hos den kommunala hemtjänsten som också-

ansvarar för kontakt med leverantör om Camelkudden behöver repareras. Kostnader för 

reparation belastas hjälpmedelsbudget.  

Kontaktuppgifter: 

www.pernova.se 

Kommunens hemtjänst: Ansvarig enhetschef 

Arbetsterapeut/Fysioterapeut: Rehabenheten 0171-528 94 

Hjälpmedelsansvarig: monica.lundquist@habo.se 

http://www.pernova.se/
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