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Rekommenderad förskrivare 
Leg. Arbetsterapeut eller Leg. Sjukgymnast. 
 
Kriterier 
Person med nedsatt rörelseförmåga vilken ger aktivitetsbegränsningar som 
innebär svårigheter att självständigt: 
 

• ändra grundläggande kroppsställningar 
• förflytta sig från en plats till en annan eller göra överflyttning från en yta 

till en annan 
 
Mål med hjälpmedlet 

 Att möjliggöra och underlätta förflyttning självständigt eller med hjälp av annan 
 person. 

 
Typ av lyft som kan förskrivas 
ISO 123603 Mobil, elektrisk golvlyft.  
Är att föredra om det finns behov av överflyttning på olika platser i bostaden 
eller om behovet av lyft är tillfälligt. 
 
ISO 123612 Stationär lyft, taklyft.  
Är att föredra om behovet av lyft är varaktigt, överflyttningen görs alltid på ett 
och samma ställe eller om överflyttningen sker i trånga utrymmen.  
 
Risk för patient/brukare 
Det finns viss risk för tillbud vid användning som kan orsaka personskada. 
 
Det är viktigt att patienten/brukaren, närstående samt kringpersonal får ta del 
av tillverkarens anvisningar och att lyften och lyftselen används på det sätt 
som tillverkaren avser, för att minimera risken för handhavandefel. 
 
Det är viktigt att lyften används i kombination med rätt utprovad lyftsele och 
lyftbygel för att minimera t ex urglidningsrisk och klämrisk. 
 
Råd i förskrivningsprocessen 
Behovsbedömning 
Överflyttning med personlyft innebär en passiv förflyttning för 
patienten/brukaren. Därför är det viktigt att andra överflyttningstekniker och 
hjälpmedel såsom t ex vridplatta eller överflyttningsplattform först har provats 
eller bedömts vara otillräckliga eller olämpliga utifrån den enskildes 
medicinska status eller totala omvårdnadssituation. 
 
Om förskrivaren bedömer att annan förflyttningsteknik bättre svarar för 
patienten/brukarens behov kan personlyft inte förskrivas som ett personligt 
hjälpmedel. Om oenighet uppstår är det viktigt med samverkan mellan till 
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exempel brukaren/närstående, enhetschef, företagshälsovård och 
förskrivaren. 
 
För att välja rätt modell av lyft är det viktigt att ta hänsyn till 
patienten/brukarens förutsättningar och aktivitetsnivå under hela dygnet. Sker 
överflyttningarna i flera olika rum, från sittande eller liggande, från golv, stol 
eller säng? Tänk på att behovet av hjälp kan variera i olika situationer. Ta 
även hänsyn till miljön där lyften ska användas. 
 
Det finns inte skrivet i lag eller författningar om antal personal vid arbete med 
lyft. Rekommendationen är att man skall vara två personer eftersom man kan 
behöva vara flera vid andra moment som till exempel att assistera 
patienten/brukaren till rullstol på ett acceptabelt sätt. Det är viktigt vid 
bedömningen att se till hela överflyttningsmomentet och inte enbart själva 
hanteringen av lyften. 
 
Prova ut, anpassa och välja lämplig lyft, lyftsele och lyftbygel 

 
För att lyften ska kunna användas skall en lyftsele och lyftbygel provas ut. 
Lyftselen skall vara ett individuellt förskrivet hjälpmedel. Om lyftsele från en 
leverantör användas i kombination med lyftbygel från annan leverantör skall 
kombinationen vara godkänd av respektive leverantör.  
Se kombinationsdatabasen på www.hmcsverige.se.  

 
Tänk på att det finns flera bredder och modeller av lyftbyglar. 
 
Tänk på att förskriven lyft skall passa till eventuellt tidigare förskrivna 
hjälpmedel såsom t ex rullstol och säng. 
 
Instruera, träna och informera 
Det är förskrivarens ansvar att, informera patienten/brukaren, närstående 
samt kringpersonal om handhavande, laddning och skötsel av lyften samt 
applicering och borttagande av lyftselen.  
 
Det är viktigt att planera förflyttningen så att det är så kort sträcka som möjligt 
för patienten/brukaren att förflyttas över öppet golv. 
 
Enligt arbetsmiljöverket är det arbetsgivarens ansvar att se till att all personal 
har erforderlig kunskap om de hjälpmedel som användas kring 
brukaren/patienten. 
 
Förskrivaren ansvarar för att informera om tillverkarens anvisning avseende 
periodisk inspektion av lyftselar. För vidare information läs i 
kombinationsdatabasen på www.hmcsverige.se. Defekta lyftselar skall 
kasseras. 
 

http://www.hmcsverige.se/
http://www.hmcsverige.se/
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Uppföljning och utvärdering 
Arbetsterapeut eller sjukgymnast ansvarar för uppföljning. Vid uppföljning 
utvärderas om lyft och lyftsele uppfyller uppgjorda mål och om ev 
korrigeringsåtgärder behöver göras.  
 
Leverantör av hjälpmedel och tjänster 
Hjälpmedelscentralen enligt avtal mellan uppdragsgivaren och LD Hjälpmedel.  
 
Taklyft skall monteras och installationsbesiktigas av LD Hjälpmedel innan den 
tas i bruk, detta reglerat enligt avtal. Även demontering av taklyft skall utföras 
av LD Hjälpmedel. 
 
Tak- och hjullyftar skall årligen besiktigas enligt tillverkarens anvisningar vilket 
utförs av LD Hjälpmedel reglerat enligt avtal. 
 


	Rekommenderad förskrivare
	Kriterier
	Mål med hjälpmedlet
	Typ av lyft som kan förskrivas
	Risk för patient/brukare
	Råd i förskrivningsprocessen
	Prova ut, anpassa och välja lämplig lyft, lyftsele och lyftbygel

	Leverantör av hjälpmedel och tjänster

