Omsorgsförvaltningen

INFORMATIONSBLAD AKUTLYFT
Finns fysiska skador?
Efter ex fall måste först bedömning göras om det finns fysiska skador. Ring sjuksköterska
om du är osäker och 112 om skadorna bedöms allvarliga. Lyft endast om personen
bedöms vara oskadd.
Är det nödvändigt att lyfta personen?
Kanske mår personen bäst av att ligga kvar i sängen om han/hon mår dåligt?
Är det lämpligt att lyfta personen?
Om personen är väldigt liten eller väldigt stor är det inte lämpligt att lyfta med en sele i
storlek medium. Lyften har också en maxbelastning på 180 kg
Om personen inte kognitivt är med på att bli lyft är det bättre att göra det bekvämt på
golvet för denne och avvakta.
Vi förflyttar aldrig heller någon som är medvetslös ex vid alkoholmissbruk.
Går det rent platsmässigt att göra ett lyft?
Ibland kan man behöva applicera selen och sedan försiktigt dra personen till en plats där
det är bättre utrymme för ett lyft. Lyften ska endast användas som
överflyttningshjälpmedel dvs lyftet bör förberedas innan så att säng, stol, rullstol eller
hygienstol finns i närheten.
Går lyftens bendelar under sängen?
En privat säng kan vara utformad så att lyftens bendelar inte går under sängen. Likaså
om vårdsängen har lågbyggnadssats. Då kan man inte lyfta till säng med en mobil hjullyft
utan måste lyfta till en stol. Det är mycket viktigt att belastningen hålls inom lyftens
understödsyta för att undvika att lyften välter. Man ska i möjligaste mån alltid ha lyftens
ben maximalt breddade.
Det är mycket sällan bråttom
Gör det bekvämt för kund/patient, t ex. lägg en kudde under huvudet och erbjud filt.
Tänk igenom situationen.
Det ska alltid vara två omvårdnadspersonal vid användning av akutlyft, varav minst en
ordinarie personal med erfarenhet av att använda lyft.
Efter användning av akutlyft ska omvårdnadspersonal ombesörja att selen tvättas, lyften
spritas av och hjälpmedlen återlämnas.
Har patienten en smitta ska rutin för smittade hjälpmedel följas.

