
SOCIALFÖRVALTNINGEN CERTIFIKAT FÖR ANVÄNDANDE AV PERSONLYFT

Pers.nummer Omvårdnadspersonal/personlig assietent Enhet Datum för utbildning

Ifylles av  utbildaren

       

För omvårdnadspersonal/personlig assitent

Genom utbildning och information har jag blivit medveten om:
• att personlyft får inte användas till någon vårdtagare utan att hjälpmedlet är förskrivet av 

arbetsterapeut eller sjukgymnast.
• att jag vid misstanke om brister/felaktigheter på lyft eller sele inte får använda personlyften 

förrän förskrivaren har givit klartecken för detta

Jag bekräftar härmed, att jag har läst och är skyldig att följa kommunens ”riktlinjer för 
medicintekniska produkter Avsnitt 8.16 -  8.19 om Personlyftar och lyftselar etc”.

Datum______________________________       Underskrift______________________________________________________________________

Ifylles av  utbildaren

Lyftcertifikatet gäller vid anställning inom vård och omsorg i Osby kommun för en period av:

Från och med datum____________________________   Underskrift_______________________________________________________________

Färdigt dokument kopieras:
• Utbildaren 1 kopia
• Enhetschef/arbetsledare 1 kopia
• Original överlämnas till omvårdnadspersonal/personlig assitent

v.g. Vänd!

Mobil hänglyft inkl. sele Taklyft inkl. sele Stålyft inkl.sele

3 mån. 6 mån. 1 år 2 år 3 år



SOCIALFÖRVALTNINGEN CERTIFIKAT FÖR ANVÄNDANDE AV PERSONLYFT

ATT TÄNKA PÅ !
✔ All användning av lyft och lyftsele skall förskrivas av arbetsterapeut/sjukgymnast.

✔ I bruksanvisningen står hur lyften och lyftselen skall användas, skötas och rengöras.

✔ För varje vårdtagare som använder personlyft skall det finnas en individuell instruktion som 
arbetsterapeut/sjukgymnast ansvarar för. Där visas bl.a. hur lyftselen skall placeras

✔ Kontrollera dagligen lyft och seles funktionsduglighet.

✔ Kontakta förskrivaren vid misstanke om brister i funktion eller säkerhet 

✔ Kontakta förskrivaren då vårdtagarens vikt, fuktionsnivå eller behov har förändrats på ett 
sådant sätt att det påverkar användandet av lyft eller seles.

✔ Vid användande av lyft gäller:

▪ var alltid två personer vid lyft – en sköter lyften medan den andra personalen tar 
hand om brukaren och selen. Minst en av personerna ska ha utfärdat 
lyftcertifikat.

▪ placera lyftselen enligt individuell anvisning och observera under lyftet så att lyftet 
inte skapar obehag eller smärta för vårdtagaren 

▪ kontrollera att lyftselen är fäst i lyften på ett korrekt sätt

▪ lyftbyglar och lyftselar med skador i tyg eller sömmar får aldrig lagas

▪ informera vårdtagaren när lyftet skall genomföras

▪ lyftet skall ske lugnt, tryggt och säkert för vårdtagaren
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