Effektivitet och arbetssäkerhet
vid underhåll av sängar
och bårar

”Det är helt fantastiskt! Jag uppskattar den säkerhet som det medför i
vårdarbetet. Jag litar på att allt är som det ska och att sängarna fungerar.
Regelbunden service ger trygghet. I det långa loppet ger utrustningen verkligt
stora besparingar. Helt lysande!”
– Timo Säilä, enhetsförman, serviceboendeenheten Villa Piipari

Merivaara levererade sängliftar från
det tyska företaget Bergerhof Maschinenbau till Åbo stad sommaren 2015.
Den ena sängliften är flyttbar och den
andra fast monterad. Pasi Hiltunen är
driftchef för tekniskt underhåll vid Åbo
stads välfärdssektor och är mycket
nöjd med inköpen. Arbetsergonomin
har förbättrats betydligt och effektiviteten i arbetet har ökat till en högre
nivå.

försvunnit. Förr hade man inget konsekvent sätt att underhålla sängarna,
de fälldes ned eller lyftes mot väggen.
Sängarna blev skadade av hanteringen och fick repor. Tidigare krävdes det
två personer för att underhålla en säng
och underhållet upphörde under semesterperioden. Sängliftarna medför
att underhållet kan göras av en enda
person. Det möjliggör effektivt underhåll även under semestrarna. Dessut-

“Merivaara har skött det hela
på bästa tänkbara sätt.
Leveranserna har gått mycket
bättre än jag kunde förvänta
mig. Liftarna är verkligen
stadiga, det ser man redan
på utsidan.”

Specialyrkesmännen Jere Rantanen och
Markku Hiltunen är mycket nöjda med
sängliften.

• Åbo stad köpte in både
en flyttbar och en fast
monterad sänglift

NYTTA
om går arbetet dubbelt så fort med
sänglift.
”Den flyttbara sängliften är ett utmärkt arbetsredskap på alla våra verksamhetspunkter. Grabbarna tar med
sig liften i skåpbilen och transporterar den till olika enheter på verksamhetspunkterna", berättar Pasi Hiltunen.
Specialyrkesman Markku Hiltunen
har tyckt mycket om sängvändaren.
”Nu har jag inte ont i ryggen längre”,
säger han. Sängliften har förbättrat
arbetsergonomin och minskat sjukfrånvaron.

• Arbetssäkerheten
förbättras
• Sjukfrånvaron minskar
• Underhållet kan utföras av
bara en person
• Underhållet går snabbt
• Sängarna skadas inte när
de underhålls
• Vårdpersonalens
förtroende för fungerande
arbetsredskap ökar
• Patientsäkerheten ökar

Om du vill förbättra arbetssäkerheten
och effektivisera underhållsarbetet,
ta kontakt med närmaste Merivaararepresentant.

Åbo är centrum i landskapet Egentliga Finland och ligger i Aura ås mynning
vid Skärgårdshavets kust. Redan under järnåldern var Auraådalen ett väl
mående och relativt tättbefolkat område. I slutet av 2015 hade Åbo 186 254
invånare. Åbo är befolkningsmässigt Finlands sjätte största stad, och Åbo
regionen är landets tredje största stadsregion.
Åbo stads välfärdssektor producerar tjänster för att främja invånarnas
hälsa och välfärd. Välfärdssektorn främjar invånarnas välmående med före
byggande service, forskning samt vård-, familje- och rehabiliteringsservice.
Välfärdssektorn består av tre serviceområden och två funktionsområden.
Serviceområdena omfattar hälsovårdsservice, familje- och socialservice samt
äldreomsorg och handikappservice. Funktionsområdena består av sektor
förvaltningen och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.
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• Arbetsergonomin vid
underhåll av sängar är
dålig, vilket orsakar
sjukfrånvaro
• Underhållet kräver flera
personers arbetsinsats
• Arbetet tar lång tid
• Sängarna kan bli skadade
av underhållsarbetet

LÖSNING

– Pasi Hiltunen,
driftchef för tekniskt underhåll,
Åbo stads välfärdssektor

Sjukfrånvaron har minskat efter
att sängliftarna anskaffades. Tidigare hade arbetstagarna problem med
axlarna, men nu har de problemen
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