
Soloalgoritme - Risikovurderingsværktøj for terapeuter og vejledere. Juni 2018. 
 
HVORNÅR SKAL VI VÆRE 2 PERSONER TIL LIFTFORFLYTNING HOS EN KONKRET BORGER? 

 

 
Som udgangspunkt skal der soloforflyttes hos borgere med loftlift. Det er en individuel vurdering hos den enkelte borger, om der er behov for 2 

personer til forflytningen. Dette risikovurderingsværktøj er en guideline, der kan anvendes til at vurdere, om der skal være 2 personer til 

forflytningen. 

 

Risikovurdering:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Har borger loftlift? 

Ja Nej 

 

Borger samarbejder: 
Fx: deltager i forflytninger? 

Ligger stabilt på siden? 

Borger er passiv: 
Fx: modarbejder ikke? 

Er inaktiv? 

Borger modarbejder: 
Fx: er udadreagerende? 

Skubber sig ud af lejret 

stilling? Ligger ikke stabilt på 

siden? 

Borger har gulvlift? Borger har stålift? 

1 person til forflytning 

med loftlift 

Forflytningsvejleder eller 

terapeut skal vurdere om 

der skal være 1 eller 2 

personer til forflytning 

med loftlift 

2 personer til forflytning 

med loftlift 

2 personer til 

forflytning med 

gulvlift 

Terapeut skal 

vurdere om der skal 

være 1 eller 2 

personer til 

forflytning med 

stålift.  

Personale skal 

sidemandsoplæres i 

brug af stålift 
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Forflytning med lift indeholder følgende delelementer, vurdér om der skal være 1 eller 2 personer til dette – sæt kryds: 

 1 person 2 personer 

Højere op i seng   

Sejlpålægning i seng   

Sejlpålægning i kørestol   

Liftning   

Placering i kørestol   

Placering i seng   

Fjerne sejl i kørestol   

Fjerne sejl i seng   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forudsætninger for at arbejde med lift: 

• Relevante hjælpemidler – bl.a. lift, sejl og plejeseng. 

• Plads rundt om plejesengen. 

• Undervisning i brug af lift. 

 
Risikovurdering – vær særligt opmærksom på: 

• Opleves forflytningen belastende? 

• Er der skjulte løft? 

• Virker hjælpemidlerne? 

• Er pladsforholdene i orden? 

• Har borgers funktionsniveau ændret sig? 

• Har borger tryksår/smerter? 

• Hvad vejer borger? 

• Er medarbejderne sidemandsoplært i at anvende stålift – hvis borger har sådan en? 

 

• Soloforflytning = alle kryds i ”1 person” 

• Delvis soloforflytning = kryds i begge kolonner 

• 2 til forflytning = alle kryds i ”2 personer” 

 

Forflytningsbeskrivelse – hvad skal den indeholde? Skrives i besøgsplan. 

• Risikovurdering – er der særlige opmærksomhedspunkter (se ovenfor)? 

• Skal der være 2 personer til forflytningen? 

• Hvilke delprocesser der skal være 1 eller 2 personer til (se ovenfor)? 

• Hvilke hjælpemidler skal anvendes? 

• Borgers ressourcer -  er der forskel over døgnet? 

 Overvej eventuelt følgende hjælpemidler: 
Lejringspuder, spilerdug, multiglide, 4 way glide, 4 way glide twin, Vendlet 

 

 

Grundprincipper: 

• Planlæg inden forflytning 

• Egen kropsbevidsthed 

• Det naturlige bevægemønster 

• Forflytning i små bevægelser 

• Friktion/trykpunkter 

• Vægtstangsprincip 

• Kommunikation med borger 

• Borgers ressourcer 

• Fysiske love 

• Skråplan 

• Hastighed 

• Rækkeafstand 

• Vægtoverføring 

• Arbejdsbevægelser 


