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Periodisk besiktning och 
kontroller av personlyftar
1 Inledning

Sundsvalls kommuns personlyftar inom Vård och Omsorgsförvaltningen( 
VoF), Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) och Barn och 
utbildningsförvaltningen besiktigas varje år av enheten för Drift teknik och 
service som är organisatoriskt placerad under avdelningen för kvalitet och 
utveckling, VoF och IAF:s gemensamma verksamhetsstöd.  

Kompetens och utbildning
De personer som utför den årliga besiktningen och sköter underhåll av 
kommunens personlyftar har dels serviceutbildning som leverantören 
tillhandahåller och dels Hjälpmedelcentrums utbildning ”Besiktning och 
funktion – personlyftar och vårdsängar”. Den utbildningen vänder sig till 
hjälpmedelstekniker och personal som utför besiktningar i sitt uppdrag och bör 
genomgås var femte år. 

De som gör månadskontrollerna är omvårdnadspersonal med speciell 
ergonomicoachutbildning som tillhandahålls av kommunhälsan. 

De dagliga kontrollerna görs av personal på enheten som använder 
personlyften. 

2 Syfte
Syftet med denna rutin är att följa de lagkrav som ställs på verksamheter som 
nyttjar personlyftar. Målet är att säkerställa kvalitet och patientsäkerheten på 
varje enhet. Rutinen tydliggör även ansvarsfördelning. 
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3 Beskrivning
Ansvarsfördelning
Ansvarig för att utföra den årliga besiktningen av kommunens personlyftar är 
Vård och omsorgsförvaltningens servicetekniker. Uppföljningsansvarig är 
enhetschef för serviceteknikerna. 
De mobila personlyftarna som föreskrivs och hyrs av Hjälpmedel 
Västernorrland ansvarar Hjälpmedel Västernorrland för besiktningarna. 
Föreskrivning av personlyft följs upp av ansvarig föreskrivare.  

Årlig besiktning
För att veta vilken som ansvarar för årlig besiktning så är kommunens 
personlyftar uppmärkta med Sundsvalls kommun logga och serviceteknikerna 
ansvarar för den årliga besiktningen. Hjälpmedel Västernorrland personlyftar 
har ett individnummer som står skrivet på en grön lapp där Hjälpmedel 
Västernorrland är ansvarig för den årliga besiktningen. 

             

Exempel kommunens märkning                Exempel Hjälpmedel Västernorrlands märkning

Månadskontroll
Ansvarig för att utföra månadskontrollen av enhetens stationära och mobila 
personlyftar som kommunen äger är hjälpmedelsombud/ergonomicoacher. 
Ansvarig i ordinärt boende är ergonomicoach/kontaktperson. För 
verksamheter i andra förvaltningar utses ansvarig person av enhetschef. 
Uppföljningsansvarig för att månadskontrollerna utförs är enhetschef och finns 
beskrivet i den lokala rutinen för medicinteknisk utrustning på enheten.
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Daglig kontroll
Daglig kontroll ansvarar och utförs av personalen i samband med det dagliga 
användandet. I ordinärt boende har brukaransvaret tydliggjorts genom att 
brukaren/företrädare skall omedelbart ta kontakt med föreskrivare om man 
misstänker att det är något fel på personlyften.

Uppföljningsansvar finns beskrivet i den lokala rutinen för medicinteknisk 
utrustning på enheten.

Utförande 
Årlig besiktning

o Besiktningen av alla personlyftar finns planerade på årsbasis och Drift 
teknik och service planerar med ansvarig chef när besiktningen skall 
genomföras. 

o Enheten förbereder då genom att t.ex plocka undan på rummen. 
o Besiktningen utför enligt Hjälpmedelcentrums:s besiktningsunderlag på 

alla skenor, infästningar, lyftblock och mobila personlyftar. Bilaga 1
o Eventuellt reparationer/underhåll utförs
o Återkoppling sker till ansvarig för enheten när besiktningen är utförd. 

Månadskontroller
Utförs av ergonomicoacher

 Personlyftens bärande konstruktion, ska vara hela, rena och fria från 
yttre skador. 

 Lyftorgan/block med infästningar, ska vara hela, rena och fria från 
yttre skador.  

 Lyftbandet kontrolleras så att det ej är slitet och att det ej är vridet 
eller veckat.  
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 Skyddsanordningar, att avkrokningsskydd finns.  
 Lyftomfång, att lyften går upp och ner i rätt förhållande till lyfthöjder.  
 Nödsänkningen, att den fungerar. 

Signeringslista för kontroll av fasta och mobila personlyftar fylls i med 
uppgifterna datum, signatur, eventuell anmärkning. Vid eventuella brister får 
personlyften ej brukas förrän bristen är åtgärdad. När eventuell åtgärd utförts 
ifylls datum, åtgärd samt signatur. 

Instruktion daglig kontroll
Vid användning av personlyft skall man som personal vara väl förtrogen med 
hur personlyften används

 lyssna efter missljud 
 vid användning av elektrisk personlyft skall batterierna laddas 

kontinuerligt 
 kontrollera om det är glapp i lyftarm och mast 
 när det gäller mobila personlyftar skall de rörliga delarna - särskilt 

hjulen - hållas rena. Hjulen skall rulla lätt. 
 Obs! hjulen skall endast låsas då man lyfter en person från golvet. 
 Notera i signeringslistan ev. driftsstörningar, olyckstillbud o dyl. för 

varje specifik personlyft. Detta är värdefullt för den som utför den 
årliga kontrollen. 

 Vid användning av personlyft, kontrollera att selen är rätt placerad 
 När det gäller lyftselar så påverkas kvalitén av faktorer som: 

personens vikt, antal förflyttningar per dag, hur ofta lyftselen tvättas 
m.m. Därför skall följande punkter regelbundet kontrolleras:
- kantband (fållar)
- tyg (hål, revor och tunnslitna ställen)
- band
- förstärkningar
- sömmar (lösa trådar)

4 Referenser
Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2003:11
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EU:s förordning om medicintekniska produkter MDR 2017/745

SS-EN ISO 10535:2006 "Lyftar för personer med funktionshinder"

SS-EN ISO 10535:2007

SOSFS 2008:1

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/lagar-och-foreskrifter/foreskrifter-och-handbocker/sosfs-20081/

