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Vad gör du när ett hjälpmedel går sönder? 

Omvårdnadshjälpmedel (ex lyft, säng)  

Vårdpersonalens ansvar: 

• Anmäl omgående till ansvarig arbetsterapeut enligt nedan för reparationer att 
den omvårdnadshjälpmedel. Läs mer i dokument ” vid akut fel på säng och lyft”.  

• Trasiga produkter tas omedelbart ur bruk. 
 
Arbetsterapeutens ansvar: 

• Skriva en beställning på ersättningsprodukt 
 
Hjälpmedelsteknikerteknikers ansvar: 

• Trasiga produkter tas omedelbart ur bruk. Rapporterar vidare till ansvarig 
arbetsterapeut om den medicintekniska produkten behöver ersättas. 

• Avgör i samband med rekonditionering om den medicintekniska produkten ska 
återanvändas eller ska skrotas. 

• Avvikelserapport ska skrivas på avsedd blankett. 

 

Vardagar  
Kontaktas hjälpmedelstekniker eller ansvarig arbetsterapeut. 

 

Åtgärd kvällar och helger 

• I möjligast mån avvakta till nästkommande vardag. (Läs mer i dokument ” vid 
akut fel på säng och lyft” orebro.se.) 

 

Personligt förskrivna hjälpmedel - Regionens 

hjälpmedel 

Rullstolar, elektriska ryggstöd och andra dyrare hjälpmedel är märkta med en klisterlapp 
där det står Centrum för hjälpmedel och ett id nr. Transporterna ska ske med turbil till 
Örebro. 
 
När en vårdtagares rullstol behöver repareras, kontaktar personal eller patienten själv 
Centrum för hjälpmedel i Örebro tel. 019- 602 42 00. Välj reparation och service via 
knappval eller kundtjänst. Det finns även möjlighet att felanmäla via deras hemsida eller 
app (Appen fungerar både i IOS och Android. Sök på ”felanmälan cfh”). 
 

Helg 
Jourtelefon 019-602 23 00. kl. 10.00-14.00.  
Nästkommande vardag anmäls felet till ansvarig arbetsterapeut. 
 

Berätta för teknikern vad som är trasigt.  

• Tekniker bedömer vad som behöver göras. Om de bedömer att rullstolen ska 
repareras, bokar de tid för reparation och transport till Centrum för hjälpmedel.  

• Transport till/från reparation sker med turbil från Centrum för hjälpmedel. I de 
fall omvårdnadspersonal bokar transport kan den ske till/från vårdtagarens eget 
hem.  
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• Kontakta ansvarig arbetsterapeut om en lånerullstol behövs under 
reparationstiden. 

• Ansvarig arbetsterapeut kan rådfrågas, men ansvarar inte för att reparationen 
utförs. 

Rengöring och underhåll 
Rengöring 
Regelbunden rengöring av hjälpmedel ska göras. Exempelvis i samband med 
duschsituationen. Torka av hjälpmedlet med varm fuktig trasa och vid behov ska  
desinfektionsmedel användas. Vid behov tvättas hjälpmedel i textil (lyftselar, vårdbälte, 
dynöverdrag) tvättmaskin i 60 grader. Ingen torktumling.  
 

Underhåll 
Om man ser att något är skadat eller slitet, exempel att sömmar på lyftsele är trasiga, 
slitna, en sladd är trasig till en säng eller en laddare till en stationär lyft, rullstolshjul sitter 
löst, ska kontakt tas med arbetsterapeut. 
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Hjälpmedel 

 

Vad När 

 

Lyft Vid fel på lyft 

• se till att nödstoppet ej är intryckt 

• att kontakten ej sitter i eluttag 

• att kablarna till motorn är rätt anslutna 
Kontakta arbetsterapeut och dokumentera i Treserva. 
 
Kontrollera 

• att kabel till manöverdosa och laddningssladd är oskadda 
 

Rengöring (kontaktpersonens ansvar) 

• Torka av lyften minst en gång i månaden med en fuktig trasa. 
Använd diskmedel om det behövs. Torka torrt.  

• Håll hjulen fria från damm, hår och annan smuts.  

 
Bruksanvisning ska finnas på lyft eller i hemmapärm 
Urkrokningsskydden får aldrig tas bort! Om de saknas, ta kontakt 
med ansvarig arbetsterapeut. 

  

• Ladda lyften när den inte används eller minst varje natt.  

Vid behov 
 
 
 
 
 
Kontinuerligt 
 
 
 
Kontinuerligt 

 

Lyftsele Kontrollera 

• Glöm inte att kontrollera lyftselen regelbundet. Sömmar ska 
vara hela, det får inte förekomma hål i tyget. sömmar, 
upphängningsöglor, styröglor, spännen och material är hela 
och fria från skador t ex nötning eller är blekta. 

 
Är du tveksam eller har ett trasigt lyftsele ta kontakt med 
arbetsterapeut 

 
Rengöring 

• följ tvättråd på selen 
 
Utprovningsprotokoll ska finnas hos brukaren. 
 
OBS! Om vårdtagaren minskar/ökar i vikt eller att bålbalansen 
förändras kan selen behöva bytas, annan modell eller storlek. 
Kontakta ansvarig arbetsterapeut.  

 

Kontinuerligt 
och efter tvätt 
 
 
 
 
 
 
Kontinuerligt 

 

Förflyttnings 
-hjälpmedel 
tex. 
vårdbälte, 
glidmatta, 
glidlakan 

 

Kontrollera 

• att sömmar och material är hela och fria från skador 
tex.nötning eller är blekta 

• belasta och kontrollera att spännen och handtag håller för 
kraftig belastning 
 

Rengöring 

• se tvättråd på hjälpmedlet 
Utprovningsprotokoll ska finnas i brukarens hem om behov finns. 
Vid fel kontakta arbetsterapeut. 

Kontinuerligt 
 
 
 
 
 
Kontinuerligt 
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Vårdsäng Vid fel på säng 

• kontrollera att nätkabel och kabel till manöverdosa är 
oskadda och anslutna. 

• Om sängen tex. inte går att höja eller sänka men övriga 
funktioner fungerar kan man göra en omkoppling på 
elektronikboxen. Instruktion finns. Notera att olika sätt för 
omkoppling finns beroende på sängens modell. 

• Är manöverdosan trasig till vårdsäng Comfort finns ny dosa 
att hämta i akutväskorna. 

Kontakta arbetsterapeut. 
 
Kontrollera 

• att nätkabel och manöverdosa är oskadda 

• att låsning av alla hjul fungerar 
 
Rengöring (kontaktpersonens ansvar) 

• rengöres med rengöringsmedel eller ytdesinfektion.  

• Ta bort hår och smuts som fastnat i hjulen 
 

Vid behov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontinuerligt 
 
 
 
Kontinuerligt 
 

Elektriskt 
sängryggstöd 
 

Kontrollera att sängryggstödet ligger rakt i sängen genom att 
lyfta överdelen så att ramen syns. Se efter så att banden är 
spända, om ryggstödet glidit snett kontakta arbetsterapeut 
 
Vid fel på elryggstöd 
Kontrollera att nätkabel och manöverdosa är oskadda och anslutna. 
Vid fel kontakta arbetsterapeut 
 

Vid 
renbäddning 
 

Mobila 
dusch- och 
toalettstolar 
 

Kontrollera 

• att låsning av alla hjul fungerar 

• att sits och rygg är hela 

• att hjulen sitter fast 
 

Rengöring (kontaktpersonens ansvar) 

• rengörs med rengöringsmedel eller ytdesinfektion 

• hjul, ta bort hår och smuts som fastnat i hjulen 
Instruktion angående låsning och placering av hjul ska finnas i 
brukarens hem. 
 
Vid fel kontakta arbetsterapeut. 
 

Kontinuerligt 
 
 
 
Kontinuerligt 
 

Hygienhjälpmedel 
t.ex. 
toaförhöjning 
och 
duschstolar 
 

Kontrollera 

• att hjälpmedlet fungerar som tänkt 
 
Rengöring (allas ansvar) 
Bruksanvisning finns hos brukaren. 
Vid fel kontakta arbetsterapeut. 
 

Kontinuerligt 
 
 
Kontinuerligt 

Förebyggande/ 
behandlande 
luftmadrass 

kontrollera att madrassen är fylld med luft  
Vid fel på madrass kontrollera att slangar, kontakt och ventil vid 
huvudändan sitter i och att strömbrytaren är påslagen. 

Kontinuerligt 
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Om det fortfarande är fel kontakta tjänstgörande sjuksköterska 
 

Rullstol 
 

Kontrollera 

• Kontrollera att tippskydden är nerfällda och rätt ihakade 
innan någon sätter sig i rullstolen – de skyddar mot 
bakåttippning.  

• Lås bromsarna vid överflyttning och vid uppresning.  

• Lyft aldrig rullstolen i armstöd- eller benstöd. Om inget annat 
uppges.  

• Brukaren får aldrig stå på fotstödet vid förflyttning eftersom 
rullstolen då kan tippa.  

• Ändra aldrig på rullstolens inställningar.  

• att tilt fungerar, att stolens rygg och sits kan fällas framåt och 
bakåt (gäller komfortrullstol) 

• lufttrycket i däcken, pumpa vid behov 

• kontrollera att hjulen sitter fast 
 
Rengöring (kontaktpersonens ansvar) 

• chassit tvättas med rengöringsmedel 

• avtagbar klädsel tvättas i maskin, se tvättråd 

• ta bort hår och smuts som fastnat i hjulen 
 
Vid fel kontakta arbetsterapeut  

 
Byte av slang och däck  
Vid punktering bistå brukaren vid behov med hjälp att köpa nytt 
däck/lagning. Centrum för hjälpmedel tillhandahåller mot betalning 
slang och däck. Vid däckbyte eller annan reparation av rullstolar och 
andra hjälpmedel ta direkt kontakt med hjälpmedeltekniker på CFH. 
Tel 019- 602 42 00. Man kan även ta kontakt med lokal cykelreparatör 
för lagning av punktering eller byte av slang. Brukaren står själv för 
kostnaden.  
  
Bruksanvisning finns hos brukaren.  
 
Om brukaren minskar/ökar i vikt eller får ett ändrat allmäntillstånd 
kan rullstolen behövas bytas ut till en annan modell eller storlek. Ta 
kontakt med arbetsterapeut. 
 

Kontinuerligt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid behov och 
grundligt en 
gång i 
månaden. 
 

Sittdyna till 
rullstol 

Kontrollera 

• Placera sittdynan i rullstolen enligt de instruktioner 
arbetsterapeuten har gett.  

• att dynan är oskadd 
 
Rengöring 
se tvättråd 
Bruksanvisning finns.  
Vid fel på dynan kontakta arbetsterapeut  
 

Kontinuerligt 
 
 
 
Kontinuerligt 
 

Rollator/Gåb 
ord 

Kontrollera 

• att broms fungerar och att låsning av hjulen sker 

Kontinuerligt 
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Rengöring (kontaktpersonens ansvar) 

• rengör med rengöringsmedel eller ytdesinfektion 

• ta bort hår och smuts som fastnat i hjulen 
 
Vid fel på rollatorn/gåbordet kontakta sjukgymnast/fysioterapeut. 
Bruksanvisning finns hos brukaren. 
 

 
Kontinuerligt 
 

Arbetsstol 
 

Kontrollera 

• att bromsen fungerar 
 
Rengöring (kontaktpersonens ansvar) 

• chassit tvättas med rengöringsmedel 

• avtagbar klädsel tvättas i maskin, se tvättråd 

• ta bort hår och smuts som fastnat i hjulen 
Bruksanvisning finns hos brukaren. 
Vid fel kontakta arbetsterapeuten och dokumentera i Treserva. 
 

Kontinuerligt 
 
 
Kontinuerligt 
 

Hygienhjälpmedel 
t.ex. 
toaförhöjning 
och 
duschstolar 
 

Kontrollera 

• att hjälpmedlet fungerar som tänkt 
 
Rengöring (allas ansvar) 
 
Bruksanvisning finns hos brukaren. 
Vid fel kontakta arbetsterapeut  

Kontinuerligt 
 
 
Kontinuerligt 
 

Övriga 
hjälpmedel 
Tex, 
förhöjnings- 
dynor, 
stödhandtag, 
Förhöjnings- 
klotsar 
 

Kontrollera 

• att hjälpmedlet fungerar som tänkt 
 
Rengöring (kontaktpersonens ansvar) 
se specifik bruksanvisning 
 
Bruksanvisningar finns hos brukaren. 
Vid fel kontakta arbetsterapeut 

Kontinuerligt 
 
 
Kontinuerligt 
 


