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HØJERE OP I SENG 

 

 

 

Risikovurdering:  

Borger samarbejder 
Fx: kan løfte bække, kan bøje benene, kan skubbe fra med 
fødderne, kan trække sig i armene 

Borger er passiv 
Fx: kan løfte hovedet 

Borger modarbejder 
Fx: er 
udadreagerende 

Anna 
 
 

Børge Børge 
 
  
 

Carla Skab tryghed 
Aftal forflytning 
inden I går ind til 
borger 
1 person har kontakt 
til borger 

Guides verbalt Guides verbalt og fysisk Guides verbalt og fysisk Guides verbalt og 
fysisk/forflyttes 

Kort verbal instruks 

Hjælpemidler, fx: 
Spilerdug 
Skumklude 
Nonslip 
 

Hjælpemidler, fx: 
Plejeseng 
Spilerdug 
Trækstykke 
4wayglide Midi 
Skumklude 
Nonslip 

Hjælpemidler, fx: 
Plejeseng 
4wayglide hel 
Loftlift 

Hjælpemidler, fx: 
Plejeseng 
4wayglide hel 
Loftlift 

Hjælpemidler, fx: 
Plejeseng 
4wayglide hel 
Loftlift 
Vendlet 
  

Risikovurdering: 
Kan Anna selv placere 
spilerdug? 
Kan Anna selv forflytte sig op i 
seng? 

Risikovurdering: 
Kan Børge 

- Løfte bækkenet? 
- Trække sig i armene? 
- Bøje benene? 
- Kan skubbe fra med 

fødderne? 

Risikovurdering: 
Er 4wayglide klar til glid? 
Er du opmærksom på 
sengens indstillinger? 

Risikovurdering: 
Er 4wayglide klar til glid? 
Er du opmærksom på 
sengens indstillinger? 
Kan du udføre 
forflytningen uden vrid i 
ryggen? 

Risikovurdering: 
Hvordan skaber du 
tryghed hos borger? 
Hvordan skal din 
tilgang til borger 
være? 
Overvej tempoet i 
forflytningen. 
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Forflytningsbeskrivelse – hvad skal 

den indeholde? Skrives i besøgsplan. 
Falder borger ofte, så skal der være en 

forflytningsbeskrivelse på hvordan borger 

hjælpes op fra gulv. 

• 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 at 

forflytte borger højere op i seng? 

 

 

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? 

• Er borger faldet på et 

uhensigtsmæssigt sted? (træk 

evt. borger væk på lagen med 

spilerdug under) 

• Har borgers funktionsniveau 

ændret sig? 

• Har borger tryksår/smerter? 

• Hvad vejer borger? 

• Kan borger selv placere 

spilerdug? 

• Kan borger selv forflytte sig op i 

seng? 

• Kan borger: Løfte 

bækken/trække sig i 

armene/bøje benene/skubbe fra 

med fødderne? 

• Er 4wayglide klar til glid? 

• Er du opmærksom på sengens 

indstillinger? 

• Kan du udføre forflytningen 

uden vrid i ryggen? 

• Hvordan skaber du tryghed hos 

borger? 

• Hvordan skal din tilgang til 

borger være? 
• Overvej tempoet i forflytningen. 

 


