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OP AT SIDDE PÅ SENGEKANT 

 

 

 

Risikovurdering:  

Borger samarbejder 
Fx: Sætter sig selv op på sengekant, deltager i forflytningen 

Borger er passiv 
Fx: Modarbejder ikke, er inaktiv i forflytningen, tilter 
bagud siddende på sengekant, har ikke stabil siddende 
balance 
 

Borger modarbejder 
Fx: er 
udadreagerende. 

Anna 
 
 

Børge Børge Borger skal ikke op 
at sidde på 
sengekant – anvend 
lift til forflytning 

Guides verbalt fra ryg- eller 
sideliggende 

Guides verbalt og fysisk fra ryg- 
eller sideliggende 

Guides verbalt og fysisk  
Evt. op at sidde på sengekant med 4wayglide 

 

Hjælpemidler, fx: 
Sengebånd 
Spilerdug  
 

Hjælpemidler, fx: 
Plejeseng 
Sengebånd 
Spilerdug 
Klik-let 
Trækstykke og spilerdug til ben 
ud af seng 

Hjælpemidler, fx: 
Plejeseng 
Trækstykke og spilerdug til ben ud af seng 
Loftlift 
4wayglide 
 

 

Risikovurdering: 
OBS på arbejdshøjde - Anna 
placerer selv spilerdug. 
 

Risikovurdering: 
Kan Børge selv få ben ind/ud af 
seng? (træk – ikke løfte!) 
Sidemandsoplæring i Klik-let 

Risikovurdering: 
Er 4wayglide klar til glid? 
Hvordan får Børge ben ind/ud af seng? 
Sidemandsoplæring i ”op at sidde på sengekant med 
4wayglide” 
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Forflytningsbeskrivelse – hvad skal 

den indeholde? Skrives i besøgsplan. 

• Risikovurdering – er der særlige 

opmærksomhedspunkter (se 

kasse med risikovurdering)? 

• Hvilke hjælpemidler skal 

anvendes? 

• Borgers ressourcer -  er der forskel 

over døgnet? 

• Skal der være 2 personer til ”op at 

sidde på sengekant med 

4wayglide”? 

 

 

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 

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 der risiko for løft af borgers 

ben? 

• Er der sidemandsoplært i Klik-

let? 

• Er der sidemandsoplært i 

forflytningen ”op at sidde på 

sengekant med 4wayglide”? 

 


