Effektivitet og sikkerhet
til vedlikehold av senger
og bårer

”Denne er helt fenomenal! Jeg setter pris på sikkerheten som dette innebærer for
pleie- og omsorgsarbeidet. Jeg stoler på at alt er i orden og at sengene fungerer
som de skal. Regelmessig vedlikehold gir sikkerhet. På lang sikt innebærer
innretningen store besparelser. Helt suveren!”
– Timo Säilä, Enhetssjef, omsorgsboligenheten Villa Piipari

Merivaara leverte sengeløftere som
er produsert av tyske Bergerhof
Maschinenbau, til Åbo by somme
ren 2015. Den ene sengeløftertypen
er flyttbar og den er andre er for fast
montering. Pasi Hiltunen, driftssjef for
teknisk vedlikehold innen kommuna
le velferdstjenester, har vært svært
fornøyd med anskaffelsen. Arbeids
ergonomien har blitt betydelig bedre
og effektiviteten i arbeid er i en helt
annen klasse enn tidligere.

ligere vedlikeholdt med diverse me
toder, de ble felt ned eller løftet mot
veggen. Dette gikk ut over sengene
som fikk skrapemerker. Tidligere måt
te det to personer til for å vedlikeholde
sengene, og i feriene ble det ikke ut
ført noe vedlikeholdsarbeid. Ved hjelp
av sengeløfteren kan en person ta seg
av vedlikeholdet helt alene. Dette gjør
det mulig å arbeide effektivt også un
der ferietiden.

“Merivaara har gitt oss
virkelig god service.
Leveransene gikk mye bedre
enn jeg kunne forvente.
Løfterne er skikkelig solide,
det kan man også se utenpå.”

Jere Rantanen og Markku Hiltunen er
svært fornøyde med sengeløfteren.

• Åbo by skaffet en flyttbar
sengeløfter samt en løfter
for fast montering

FORDELER
I tillegg er det dobbelt så raskt å
utføre arbeidet ved hjelp av senge
løfteren.
"Flyttbare sengeløftere er et kjem
pefint arbeidsredskap i alle våre en
heter. Mennene tar løfteren med seg i
varebilen og kjører den til de forskjelli
ge enhetene", sier Pasi Hiltunen.
Markku Hiltunen, vedlikeholdsan
svarlig, har likt sengeløfteren veldig
godt. ”Ryggproblemene er borte
vekk”, sier han. Sengeløfteren har
forbedret arbeidsergonomien og re
dusert sykefraværet.

• Bedre arbeidersikkerhet
• Redusert sykefravær
• En person kan alene
vedlikeholde sengene
• Raskt vedlikehold
• Sengene blir ikke skadet
under vedlikeholdsarbeid
• Økende tillit til
velfungerende arbeids
redskaper for pleie
personell
• Bedre pasientsikkerhet

Om du ønsker å forbedre din egen
sikkerhet på arbeidsplassen og ef
fektivisere vedlikeholdsarbeidet, ta
kontakt med nærmeste Merivaara-re
presentant.

Åbo er sentrum av landskapet Egentliga-Finland og ligger ved munningen
av Aura-elven på kysten av Skjærgårdshavet. Aura-elvedalen var et rikt og
relativt tettbebodd område allerede i jernalderen. I slutten av 2015 var antall
innbyggere i Turku 186 254. Målt i antall innbyggere er Åbo den sjette største
byen i Finland, og Åbo-området er den tredje største byregionen i Finland.
Åbo bys velferdstjenester produserer helse- og velferdstjenester til inn
byggerne i Åbo. Målsettingen for virksomheten er å fremme innbyggernes
velferd ved hjelp av forebyggende tjenester, samt gjennom undersøkelses-,
omsorg- og pleietjenester, familie- og rehabiliteringstjenester.
Virksomheten omfatter tre tjenesteområder og to funksjoner. Tjeneste
områdene består av helsetjenester, familie- og sosialtjenester samt tjenester
for de eldre og funksjonshemmede. Funksjonsområdene er administrasjon og
Egentlige-Finlands sykehuskrets.
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• Arbeidsergonomien i for
bindelse med vedlikehold
av sengene er dårlig, noe
som fører til sykefravær
• Det kreves flere personer
til å vedlikeholde sengene
• Arbeidet er tidkrevende
• Sengene kan bli skadet
under vedlikeholdsarbeid

LØSNING

– Pasi Hiltunen, driftssjef for
teknisk vedlikehold,
Åbo bys velferdstjenester
Sykefraværet har blitt redusert
etter anskaffelsen av sengeløfterne.
Tidligere hadde medarbeiderne smer
ter i skulderområdet, men nå er disse
problemene borte. Sengene ble tid
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