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Riktlinje för hantering av vårdsäng

Dokumentet tydliggör vad som gäller för hantering av arbetstekniskt
hjälpmedel vårdsäng som ingår i grundutrustningen på särskilt boende.

Dokumentet ersätter Riktlinje för vårdsäng – grundutrustning
Diarienummer 2016/00174 770
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Vårdsängar
Med vårdsäng menas en sådan säng som i huvudsak har funktioner som möjliggör en bra arbetsmiljö för
personalen och en god bekvämlighet för brukaren. Alla särskilda boenden för äldre, vissa
servicebostäder och gruppbostäder samt dag/dagliga verksamheter i Norrköpings kommun är utrustade
med vårdsängar som arbetstekniskt hjälpmedel och som en del i grundutrustningen.
En vårdsäng är en medicinteknisk produkt (MTP) och är märkt med individnummer. Individ numret
möjliggör kontroll av sängens standard, utförda reparationer, när den är besiktigad, hur gammal den är.
Norrköpings kommun har en utbytesplan för samtliga vårdsängar (gäller ej individuellt förskrivna
sängar).
Förebyggande underhåll
En vårdsäng ska besiktigas vart annat år. I avtal med hjälpmedelsleverantör finns inskrivet att de ska
tillhandahålla teknisk tjänst för besiktning/säkerhetskontroll och förebyggande underhåll. Enhetschefen
på respektive enhet är ansvarig för att detta sker.
Det är inte tillåtet att tejpa eller binda fast elkablarna under sängen då det finns risk att kablarna går av i
samband med att sängen höjs/sänks.
Flytt av säng
Det är inte tillåtet att ge bort eller byta vårdsängar mellan enheterna.
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) eller MAS/MAR assistent ska informeras om en säng inte
längre behövs på en enhet, om behovet av vårdsäng förändrats eller om en säng blivit utdömd i samband
med besiktning. MAS/MAR assistent ska informeras om när en säng flyttas inom en enhet (byter rum)
eller till förråd.
Om sängen behöver flyttas mellan två enheter (efter godkännande från MAS/MAR assistent) står
mottagande enhet för flytt kostnaden, om inget annat är överenskommet.
Om flytten av sängen innebär att gavlar måste monteras av/på behöver inte sängen besiktigas i samband
med att den tas i bruk. Har sängen däremot skadats i samband med flytten måste sängen besiktigas
innan den tas i bruk. Detta för att undvika olyckor. Hjälpmedelsleverantören kan anlitas vid flytt av
säng.
Individuellt förskrivna vårdsängar. Individuellt förskriven vårdsäng förskrivs av arbetsterapeut eller
fysioterapeut på grund av medicinska skäl eller av säkerhetsskäl då enhetens säng inte har de funktioner
som behövs. Varje enhet måste upprätta egna rutiner för hanteringen av individuellt förskrivna sängar.
Rutinen ska säkerställa att enheten har kontroll på vem sängen är förskriven till och i vilket rum sängen
står. Enheten ska också ha kontroll på var rummets ursprungliga säng står så att den kan ställas tillbaka
då den individuellt förskrivna sängen inte längre behövs.

