
En visuel guide, som hjælper til at ungå forflytningsskader

 Guide til 17 typiske forflytninger



Udviklet af Worklife og Mediafarm.dk

 4. Højere op i sengen, 1 hjælper 

 12.  Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung borger)

 20.   Vending fra ryg til sideliggende  

 28.   Vending fra ryg til sideliggende, 2 hjælpere   

  (Tung borger)

 36.   Ned at ligge fra siddende på sengen.

 44.   Op at side på sengekant, 1 hjælper

 52.   Op og sidde på sengekant, 2 hjælpere

  (tung borger)

 60.   Siddende på sengekant, til siddende i stol

 68.   Fra siddende på sengkant til stol med stålift,   

  2 hjælpere (tung borger)

 76.   Fra seng til stol ved brug af loftslift med  

  helsejl, 2 hjælpere. 

 84.   Fra stol til seng ved brug af loftslift med    

  helsejl, 2 hjælpere (tung borger)

 92.   Tilbage i kørestol (1 hjælper)

 100.   Tilbage i kørestol (2 hjælpere)

 108.   Gulv til stol uden brug af lift ( 2 hjælpere)

 116.   Borger der skal løftes/liftes op fra gulv ved 

  brug af mobil lift og helsejl.

 124. Fra seng til stol ved brug af loftslift, 1 hjælper

 132. Fra stol til seng ved brug af loftslift, 1 hjælper
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Kryds ben over.

Borgeren drejer hovedet, rækker arm over og tager
fat i modsatte sengehest.

Borgeren trækker i sengehesten, foretager ca. en
¼ vending bort fra hjælperen. Der er nu plads til,
at hjælperen kan skubbe spilerdug ½-vejs ind under
borgeren.

Højere op i sengen, 1 hjælper  

1     Placer spilerdug

A B
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Samme procedure til den anden side
- glat spilerdugen ud.

Spilerdugen dækker nu et område under borgeren og
hovedpuden fra baghoved til bagdel.

 

Højere op i sengen, 1 hjælper  

2 Placer spilerdug
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Bøj borgerens ben ved at trække benet op ved knæet.

Engangsvaskeklude placeres under borgerens fødder.

Hovedpuden placeres, så den når ½-vejs ned under
borgerens skulderblade.

Hjælperen står ved sengens fodende med hænderne
placeret øverst på borgerens underben.

Hjælperen og borgeren hjælper hinanden ved at 
borgeren stemmer fra med benene (fødderne) og 
hjælperen skubber på borgerens ben.

Højere op i sengen, 1 hjælper  

3  Forberedelse

A B
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Spilerdugen fjernes ved at tage fat i det nederste
hjørne længst mod sengens fodende og trække
hjørnet skråt op mod sengens hovedende.

Højere op i sengen, 1 hjælper  

4  Fjern spilerdug

BA
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Kryds ben over.

Borgerens hoved drejes mod samme side og samme
sides arm trækkes over mod 1. hjælperen.

1. hjælperen placerer en hånd på borgerens skulder 
og hofte og foretager med strakte arme en
vægtoverføringbagud. Borgeren vendes
tilstrækkeligt til, at 2. hjælperen kan placere
spilerdugen, hvor den ene halvdel er rullet  sammen 
til en ”pølse”, ind til borgerens rygsøjle. Borgeren 
vendes tilbage til rygliggende.

2. hjælperen placerer en hånd på borgerens skulder 
og hofte og foretager med strakte arme en
vægtoverføring bagud. Borgeren vendes tilstrækkeligt 
til, at 1. hjælperen kan rulle spilerdugen ud, så den 
ligger korrekt under borgeren.

Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung borger)

1  Placér spilerdug

BA C
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Bøj borgerens ben, ved at begge hjælpere samtidig
trækker et ben op ved knæet.

Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung borger)

2  Forberedelse

BA
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Håndklæde/sammenfoldet lagen placeres, så det
favner bagdelen.

Sengen er sænket i forhold til før, så den rigtige
trækretning opnås.

Hjælperne står på hver sin side af sengen i
trækretningen og tager fat i håndklædet/lagenet med
begge hænder. Hjælperne står lige i trækretningen, 
dvs. op mod sengens hovedgærde og lidt skråt væk 
fra sengen.

Hjælperne trækker borgeren længere op i sengen ved 
at foretage en vægtoverføring fra forreste til bagerste 
ben.

Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung borger)

3  Højere op

BA
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Spilerdugen fjernes ved at tage fat i det nederste 
hjørne længst mod sengens fodende og trække
hjørnet skråt op mod sengens hovedende.

Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung borger)

4  Fjern spilerdug

BA
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BA C
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Bøj borgerens ene ben (det ben, der nu ligger tættest 
på sengekanten), ved at trække benet op ved knæet.

Borgeren drejer hovedet i samme retning og rækker
samme arm over.

Vending fra ryg til sideliggende  

2  Forberedelse og vending

BA
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Hjælperen placerer sig ved den sengekant, hvor 
borgeren ligger længst væk fra kanten.

Hjælperens hænder er placeret på hhv. borgerens 
skulder og på det bøjede bens knæ.

Hjælperen vender borgeren ved at foretage en
vægtoverføring fra forreste til bagerste ben med 
strakte arme.

Vending fra ryg til sideliggende

3  Vending

BA C
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Hjælperens ene hånd er placeret under borgerens
nederste skulder, så den favner skulderbladet og den
anden hånd griber let om armen (nedefra).

Hjælperen trækker skulderen lidt frem ved at foretage 
envægtoverføring fra forreste til bagerste ben med
afslappede arme.

Hjælperen trækker derefter borgerens nederste hofte 
lidt bagud. Hjælperen står bag borgeren med den ene 
hånd placeret under borgerens nederste hofte mens 
den anden hånd er placeret bag på borgerens øverste 
hofte.

Borgerens hofte placeres korrekt ved, at hjælperen
rejsersig op samtidig med, at borgerens nederste 
hofte trækkes lidt bagud, og borgerens øverste hofte 
skubbes lidt fremad.

Vending fra ryg til sideliggende  

4  Lejring på siden

BA C



28

Kryds ben over.

Borgerens hoved drejes mod samme side og 
samme sides arm trækkes over mod 1. hjælperen.

1. hjælperen placerer en hånd på borgerens skulder 
og hofte og foretager med strakte arme en
vægtoverføring bagud. Borgeren vendes tilstrækkeligt 
til, at der er plads til, at 2. hjælperen placerer
spilerdugen, hvor den ene halvdel er rullet sammen til 
en ”pølse”, ind til borgerens rygsøjle.

Borgeren vendes tilbage til rygliggende.

2. hjælperen placerer en hånd på borgerens skulder 
og hofte og foretager med strakte arme en
vægtoverføring bagud.
Borgeren vendes tilstrækkeligt til, at 1. hjælperen 
kan rullespilerdugen ud, så den ligger korrekt under 
borgeren.

Spilerdugen dækker nu et område under borgeren fra
baghoved til lidt nedenfor bagdelen.

Vending fra ryg til sideliggende, 2 hjælpere 
(Tung borger)

1 Placer spilerdug

CBA
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Bøj borgerens ene ben - det ben, der nu ligger tættest 
på 1. hjælperen.

Vending fra ryg til sideliggende, 2 hjælpere 
(Tung borger)

2 Forberedelse til vending

BA
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Borgeren vendes i små nøk – først ved hoften, derefter
ved skulderen:

1. hjælperen står ved den side af sengen, hvor benet
er bøjet. Hjælperens hænder er placeret på ydersiden 
af borgerens knæ/lår og knæet skubbes frem ved at
foretage en vægtoverføring fra bagerste til forreste 
ben.

2. hjælperen står ved sengens anden side. 
Hjælperens hænder er placeret på borgerens hofte og 
hoften skubbes nu skråt ned i madrassen og over mod
1. hjælperen.

Vending fra ryg til sideliggende, 2 hjælpere 
(Tung borger)

3  Vending

BA
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2. hjælperens ene hånd er placeret under borgerens
nederste skulder så den favner skulderbladet. 
Den anden hånd griber let om armen (nedefra).

2. hjælperen trækker skulderen lidt frem ved at 
foretage en vægtoverføring fra forreste til bagerste 
ben med afslappede arme.

1. hjælperen trækker borgerens nederste hofte lidt 
bagud ved at placere den ene hånd under borgerens 
nederste hofte, mens den anden hånd er placeret 
bagpå borgerens øverste hofte. Bevægelsen udføres 
ved at hjælperen rejser sig op samtidig med, at
borgerens nederste hofte trækkes lidt bagud, og 
borgerens øverste hofte skubbes lidt fremad.

Vending fra ryg til sideliggende, 2 hjælpere 
(Tung borger)

4  Lejring på siden

BA C
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Borgeren sidder på sengekanten med en drejeskive
placeret lige under bagdelen. Sengens gavlende i
fodenden er taget af og hovedgærdet er hævet til 
ca. 60 gr.

Der lægges et stort håndklæde/stiklagen rundt om
borgerens underben, som 1. hjælperen tager fat i.

Ned at ligge fra siddende på sengen

1  Forberedelse til forflytning.

BA C
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1. hjælperen trækker med håndklædet borgerens 
ben op i sengen i en cirkulær bevægelse ved at gå 
baglæns rundt om sengens fodende.

Samtidig hjælper 2. hjælperen borgerens overkrop 
rundt i en cirkulær bevægelse.

Borgeren ”lander” siddende i sengen med hoften ud 
for sengens knæk.

Hjælperne sænker sengens hovedgærde til borgeren 
ligger ned.

Ned at ligge fra siddende på sengen

2  Drej overkrop og ben ind i sengen.

BA C
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1. hjælperen skubber sine flade hænder ind under
borgerens hoved/nakke (under hovedpuden).
Hjælperens fingerspidser når lige over på den anden
side af borgerens rygsøjle og håndfladerne vender 
opad.

2. hjælperen står på modsatte side af sengen og
placerer sine hænder på borgerens skulder og arm.

2. hjælperen skubber skulderen let fremad, mod 1.
hjælperens underarme. 1. hjælperen trækker
borgerens overkrop og hoved ind til midten af sengen 
ved at foretage en vægtoverføring fra det forreste til 
det bagerste ben med strakte arme.

Ned at ligge fra siddende på sengen  

3  Overkrop ind til midten af sengen.

BA C
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Hjælperen hjælper borgeren med at bøje benene.

1. hjælperen står i fodenden af sengen og støtter 
borgerens ben på skinnebenene mens borgeren løfter 
bagdelen og flytter den ind til midten af sengen ved 
at stemme benene mod madrassen.

2. hjælperen har evt. en hånd under borgerens bagdel 
og understøtter bevægelsen.

Mens borgerens bagdel er løftet, fjerner 2. hjælperen 
drejeskiven. Borgeren strækker benene og flytter
fødderne ind, så de ligger i forlængelse af kroppen.

Borgeren ligger nu på ryggen midt i sengen.

Ned at ligge fra siddende på sengen 

4  Underkrop ind til midten af sengen.

BA
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Hjælperen skubber sine flade hænder ind under bor-
gerens hoved/nakke (under hovedpuden).
Hjælperens fingerspidser når næsten ud på den 
anden side af borgeren og håndfladerne vender opad.

Borgeren drejer hovedet over mod hjælperen og
lægger den arm, der er længst væk fra hjælperen på 
maven.

Hjælperen trækker borgerens overkrop og hoved 
ud mod siden af sengen ved at foretage en vægt-
overføring fra det forreste til det bagerste ben med 
strakte arme.

Op at side på sengekant, 1 hjælper

1  Ud til siden af sengen overkrop

BA
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Hjælperen hjælper borgeren med at bøje benene.

Borgerens fødder er placeret på et stykke anti-slip.
Borgeren løfter bagdelen og flytter den ud mod siden 
af sengen ved at stemme fødderne mod madrassen. 
Mens borgeren løfter bagdelen, placerer hjælperen 
en drejeskive under borgerens bagdel - midten af 
drejeskiven skal ligge lidt nedenfor borgerens bagdel. 
Når borgeren kommer op at sidde vil han sidde midt 
på drejeskiven.

Borgeren strækker benene og flytter fødderne ud, så 
de ligger i forlængelse af kroppen.

Borgerens krop er nu forskudt ud til siden af sengen, 
- den side han skal op at sidde til - men han ligger ikke
helt ude ved sengekanten.

Op at side på sengekant, 1 hjælper

2  Ud til siden af sengen underkrop

BA C
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Hjælper eller borger hæver sengens hovedgærde til 
ca. 80 gr.

Op at side på sengekant, 1 hjælper

3 Op at sidde
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Borgeren tager fat i et sengebånd/-stige fastgjort ved
sengens fodende på samme side, som borgeren skal
op at sidde til.

Hjælperen placerer sine hænder på ydersiden af det af
borgerens underben, som er længst væk og trækker
borgerens ben ud over kanten af sengen. Borgerens
ene ben er nu helt ude over kanten og det andet 
hviler fortsat på sengen.

Borgeren drejer samtidig overkroppen rundt i en 
cirkulær bevægelse, holder balancen og styrer
bevægelsen ved brug af sengebåndet/-stigen.

Op at side på sengekant, 1 hjælper 

4  Ben ud over kanten og dreje overkrop

BA
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1. hjælperen skubber sine flade hænder ind under
borgerens hoved og overkrop (under hovedpuden).
Hjælperens fingerspidser når lige over på den anden
side af borgerens rygsøjle og håndfladerne vender 
opad.

2. hjælperen står ved modsatte side af sengen og
placerer sine hænder på borgerens skulder og arm.

2. hjælperen skubber let fremad og opad på
borgerens skulder og arm. Borgerens skulderparti 
skubbes over på 1. hjælperens underarme.
1. hjælperen trækker borgerens overkrop og hoved ud 
mod siden af sengen ved at foretage en
vægtoverføring fra det forreste til det bagerste ben 
med strakte arme.

Op og sidde på sengekant, 2 hjælpere
(tung borger)

1  Ud til siden med overkrop

BA C
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Hjælperen hjælper borgeren med at bøje benene. 
1. hjælperen står ved sengens fodende og støtter
borgers ben på skinnebenene, mens borgeren løfter
bagdelen og flytter den ud til siden ved at stemme 
fødderne mod madrassen.

Mens borgerens bagdel er hævet placerer
2. hjælperen en drejeskive lige under borgers bagdel. 
Drejeskiven må ikke nå ud til kanten af madrassen 
fordi borgeren derved kan glide ud af sengen, når han 
skal op at sidde.
Mens borgerens ben er bøjede placerer 1. hjælperen 
et håndklæde omkring borgerens underben.

Borgeren strækker benene og flytter fødderne ud til 
siden, så de ligger i forlængelse af kroppen.

Borgerens krop er nu forskudt ud til siden af sengen, 
til den side han skal op at sidde til - men han ligger 
ikke helt ude ved sengekanten.

Hoften er ud for det sted, hvor sengen knækker, når 
hovedgærdet hæves.

Op og sidde på sengekant, 2 hjælpere
(tung borger)

2  Ud til siden med overkrop

BA
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Hjælperen eller borgeren hæver sengens hovedgærde 
til ca. 80 gr.

Op og sidde på sengekant, 2 hjælpere
(tung borger) 

3  Op og sidde

BA
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1. hjælperen trækker med håndklædet borgerens 
ben udover kanten ved at gå baglæns i en cirkulær 
bevægelse.

Samtidig drejer 2. hjælperen borgerens overkrop 
rundt i en cirkulær bevægelse ved brug af 
hovedpuden, placeret bag borgerens overkrop.

Op og sidde på sengekant, 2 hjælpere
(tung borger) 

4  Ben ud over kanten og dreje overkrop

BA
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Borgeren sidder på sengekanten.

Kørestolen placeres vinklet ca 30 gr. ud fra sengen og
med kørestolens ryg vendt mod sengens fodende.

Kørestolen er låst og armlænet, der vender ind mod
sengen er fjernet.

Kørestolens fodhvilere er fjernet.

Siddende på sengekant, til siddende i stol 

1  Placering af stol, armlæn og fodhvilere væk

BA
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Hjælperen sætter sig ved siden af borgeren, modsat 
stolensplacering.

Borgeren placerer hånden på kørestolens armlæn
længst væk fra sengen. Borgerens fødder er placeret
så foden - tættest på kørestolen - er foran den anden 
fod. Hjælperen trykker let med fingerspidserne mod 
borgerens ene balle og trykker ned på det knæ, der er 
tættest på.

Hjælperen støtter borgeren i at læne overkroppen lidt 
frem over benene og flytte bagdelen sideværts over 
mod stolen.

Siddende på sengekant, til siddende i stol 

2  Flytte borger mod stol

BA C
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Hjælperen rejser sig op, stiller sig foran borgeren og 
placerer sine flade hænder på borgerens skulderblade.

Alternativt kan hjælperen bruge stiklagen eller 
håndklæde omkring skulderbæltet.

Hjælperen støtter borgeren i at dreje over i stolen. 
Hjælperen trækker borgeren fremad ved at foretage 
en vægtoverføring fra det forreste til det bagerste 
ben, samtidig med at borgeren drejer over i stolen.

Hjælperen støtter drejebevægelsen ved at flytte 
fødderne i stedet for at vride i ryggen.

Borgeren sidder nu i kørestolen.

Siddende på sengekant, til siddende i stol 

3  Forflytning

BA C
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Borgeren stemmer sig op på armlæn og skubber fra 
med fødderne for at sætte sig helt tilbage på plads i 
stolen.

Siddende på sengekant, til siddende i stol 

4  Armlæn og fodhvilere påsættes. Borger tilbage

BA
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Sejlet placeres ca. midt på borgerens krop.
Bæltet foran er spændt og strammet mest muligt – 
under borgerens brystparti.

Hjælperne placerer fra hver sin side borgerens
ben på liftens fodstøtte og sætter derefter fra hver
sin side sejlets stropper fast på liftens åg.

Fra siddende på sengkant til stol med stålift, 
2 hjælpere (tung borger)

1  Placering af sejl og fødder på fodstøtte

A B
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Liftens åg hæves til borgeren er halvvejs stående.

Husk, at borgerens arme er inden for sejlet og udenpå
liftens åg således, at borgeren holder ved liftens åg fra
”ydersiden”.

Borgerens underben er lænet ind mod liftens
benstøtte, som støtter benene fra lige under knæet.

Borgeren læner sig bagud i sejlet

Fra siddende på sengkant til stol med stålift, 
2 hjælpere (tung borger)

2  Løft med liften

A
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Der køres mindst muligt med en stålift - dvs. liften 
flyttes væk fra sengen og kørestolen køres hen bag 
ståliften.

Hvis det er nødvendigt at dreje med liften er det 
mindst belastende for hjælperen at stå ved siden af 
liften mens den drejes.

Fra siddende på sengkant til stol med stålift, 
2 hjælpere (tung borger)

3  Placering i stol 

A
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Sejlet spændes op.

1. hjælperen trækker borgeren frem i stolen -
borgerens ryg er nu fri fra kørestolens ryg.

2. hjælperen står bag kørestolen og trækker sejlet 
væk.

Fra siddende på sengkant til stol med stålift, 
2 hjælpere (tung borger)

4  Aftagning af sejl 

A B C
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Kryds borgerens ene ben over det andet.
Borgers hoved drejes mod modsatte side og samme 
arm placeres på borgers mave/bryst.
1. hjælper er placeret ved den side af sengen, som 
borger kigger til.
1. hjælperens hænder er placeret på hhv. borgerens 
skulder og hofte på den side af borgeren, som er 
længst væk.
1 hjælperen foretager en vægtoverføring bagud, så 
borgeren vendes tilstrækkelig til, at 2.hjælperen kan 
skubbe sejlet ½-vejs ind under borgeren.
2. hjælperen har rullet den ene halvdel af sejlet 
sammen til en ”pølse”, som placeres langs borgerens 
rygsøjle. Den nederste kant af sejlet når til borgerens 
sædeknogler og øverste kant af sejlet op over 
borgerens baghoved.
Borgeren vendes tilbage til rygliggende - ben, hoved
og arm lægges ”på plads”.

Dette gentages til modsatte side, hvor 1. hjælperen
lægger sejlet på plads under borgeren når
2. hjælperen vender borgeren.

Fra seng til stol ved brug af loftslift med 
helsejl, 2 hjælpere.

1  Placer sejl -1

BA C
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Sejlets benstropper trækkes ind under borgerens ben 
ved, at 1. hjælperen rækker enden af benstroppen ind 
under borgerens lår (tæt på knæhasen) til
2. hjælperen.

2. hjælperen trækker benstroppen ind under
borgerens ben ved at gå baglæns i en cirkulær 
bevægelse - bagud og mod bagenden af kørestolen.

Foretages modsat med den anden benstrop.

Fra seng til stol ved brug af loftslift med 
helsejl, 2 hjælpere

2  Placer sejl 2

A
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Sengens hovedgærde hejses til ca. 45 grader og
benenden knækkes i hofte og knæ = løftes til
”siddestilling”.

Sejlets stropper placeres i krogene på liftens åg
således, at benstropperne er krydsede.

Borgeren løftes med liften og placeres lige over
kørestolen, som er vippet lidt bagover og låst
(bremset).

Borgeren sænkes ned i kørestolen.

Fra seng til stol ved brug af loftslift med 
helsejl, 2 hjælpere

3  Løft med sejl

BA
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Benstropperne trækkes væk under borgerens ben ved
at 1. hjælperen folder enden af benstroppen ind 
under benstroppen og borgerens ben og rækker den 
over til 2. hjælperen.

2. hjælperen trækker benstroppen ud ved at gå 
baglæns.

1. hjælperen stiller sig foran borgeren med hænderne 
placeret på borgerens skulderblade. !. hjælperen
trækker borgeren så langt frem i stolen, at
2. hjælperen kan fjerne sejlet.

Fra seng til stol ved brug af loftslift med 
helsejl, 2 hjælpere

4  Fjern sejl

BA C



84

1. hjælperen står foran borgeren og trækker
borgeren frem i stolen, så ryggen bliver så ”fri”,
som muligt. 1. hjælperens hænder er placeret på 
borgerens skulderblade.

2. hjælperen står bag stolen og placerer sejlet bag
borgerens ryg.

Sejlet skal placeres så midten af sejlet er lige bag
borgerens rygsøjle. Den nederste kant af sejlet når til
borgerens sædeknogler og øverste kant af sejlet til 
over borgerens baghoved.

Fra stol til seng ved brug af loftslift med 
helsejl, 2 hjælpere (tung borger)

1  Placér sejl - 1

BA C



86

Benstropperne trækkes ind under borgerens ben ved
at 1. hjælperen rækker enden af benstroppen ind 
under borgerens lår (tæt på knæhasen) til 2. hjælper.

2. hjælperen trækker benstroppen ind under 
borgerens ben ved at gå baglæns i en cirkulær 
bevægelse bagud og mod bagenden af kørestolen.

Derefter modsat med den anden benstrop.

Fra stol til seng ved brug af loftslift med 
helsejl, 2 hjælpere (tung borger)

2  Placér sejl - 2

A



88

Sengens hovedgærde er hejst til ca. 45 grader og
benenden løftet i ”siddestilling”.

Borgeren løftes med liften og placeres, så bagdelen
hænger lige over sengens knæk.

Borgeren sænkes ned i sengen.

Fra stol til seng ved brug af loftslift med 
helsejl, 2 hjælpere (tung borger)

3  Placér sejl - 2

A



90

Benstropperne trækkes væk under borgerens ben ved
at 1. hjælperen folder enden af benstroppen ind 
under benstroppen og borgerens ben og rækker den 
over til 2. hjælperen. 

2. hjælperen trækker benstroppen ud ved at gå i en 
cirkulær bevægelse bagud og mod sengens
hovedgærde. Kryds borgerens ene ben over det
andet. Borgerens hoved drejes til modsatte side og 
samme arm placeres på borgerens mave. 1. hjælperen 
står ved den side af sengen, som borgeren kigger til. 
1. hjælperens hænder er placeret på hhv. borgerens 
skulder og hofte. 1. hjælperen vender borgeren halvt 
om på siden, så 2. hjælperen kan rulle halvdelen af 
sejlet sammen til en pølse, der ligger langs
borgerens rygsøjle.

2. hjælperen vender nu borgeren om på den anden 
side, og 1. hjælperen fjerner sejlet.

Fra stol til seng ved brug af loftslift med 
helsejl, 2 hjælpere (tung borger)

4  Fjern sejl

BA C



92

Hjælperen står foran borgeren og guider borgeren til 
at læne sig fremover.

Kørestolen er placeret med ryggen op mod en mur.

Tilbage i kørestol (1 hjælper) 

1  Borger læner sig fremover

A



94

Borgeren læner sig fremad og til højre, så venstre balle
delvist slipper sædet.

Hjælperen støtter borgerens venstre skulder med sin
venstre hånd. Hjælperens højre hånd er placeret på
siden af borgerens venstre balle.

Hjælperen støtter borgerens bevægelse ved at trække
borgerens venstre skulder skråt fremad. Samtidig
støtter hjælperens højre hånd borgeren i at skubbe sin 
venstre hofte bagud i stolen. Borgeren går
”skinkegang” med venstre hofte tilbage i stolen.

Tilbage i kørestol (1 hjælper) 

2  Borger læner sig fremover

A B



96

Borgeren læner sig frem og til venstre, så højre balle
delvist slipper sædet.

Hjælperen støtter borgerens højre skulder med sin 
venstre hånd. Hjælperens venstre hånd er placeret på 
siden af borgerens højre balle.

Hjælperen støtter borgerens bevægelse ved at trække
borgerens højre skulder skråt fremad. Samtidig støtter
hjælperens venstre hånd borgeren i at skubbe sin 
højre hofte bagud i stolen. Borgeren går ”skinkegang” 
med højre hofte tilbage i stolen.

Tilbage i kørestol (1 hjælper) 

3  Borger læner sig fremover

CA B

23Gentag
til borgeren
sidder korrekt.



98

Proceduren gentages indtil borgeren sidder
tilstrækkelig langt tilbage i stolen. Borgeren retter sig 
herefter op i stolen.

Tilbage i kørestol (1 hjælper) 

4  Borger retter sig op



100

1. og 2. hjælperen står på hver sin side af kørestolen.
Kørestolens armlæn fjernes og stolen placeres med 
ryggen op mod en mur.

Tilbage i kørestol (2 hjælpere) 

1  Borger skredet frem i kørestol.

A



102

1. hjælperen står på højre side af stolen, trækker 
borgeren fremad til højre, så venstre balle delvist
slipper sædet.

2. hjælperen står på venstre side af stolen og tager 
ved på siden af/under borgerens venstre balle og 
foran på borgerens venstre knæ. Hjælperen skubber 
borgerens venstre lår og  sæde tilbage i stolen.

Tilbage i kørestol (2 hjælpere) 

2  Flytte venstre hofte.

A B



104

2 hjælperen står på venstre side af stolen, trækker 
borgeren fremad til venstre, så højre balle delvist
slipper sædet.

1. hjælperen står på højre side af stolen og tager ved 
på siden af/under borgerens højre balle og foran på 
borgerens højre knæ Hjælperen skubber borgerens 
højre lår og sæde tilbage i stolen.

Tilbage i kørestol (2 hjælpere) 

3  Flytte venstre hofte.

A B C

23Gentag
til borgeren
sidder korrekt.



106

Proceduren gentages indtil borgeren sidder
tilstrækkelig langt tilbage i kørestolen.

Kørestolens armlæn sættes på plads igen.

Tilbage i kørestol (2 hjælpere) 

4  Borger sidder korrekt. Armlænene sætte på.



108

Borgeren vender sig om på siden.

1. hjælperen guider borgeren til at bøje knæene til 
ca. 90 grader. Det nederste bens hofte er bøjet ca. 20 
grader. Det øverste bens hofte er bøjet lidt mere, så 
benet ligger lidt foran det nederste.

2. hjælperen guider borgeren til at sætte hænderne i
gulvet. Først sættes den øverste arms hånd i gulvet og
borgeren begynder at strække armen. Når borgeren
har løftet overkroppen lidt op fra gulvet, sættes den
nederste arms hånd i gulvet og armene strækkes til
borgeren sidder i havfruestilling.

Gulv til stol uden brug af lift ( 2 hjælpere)  

1  Fra liggende på siden til havfruestilling

BA



110

1. hjælperen støtter borgeren i at komme til
knæfirestående.

1. hjælperen står ved siden af borgeren og med et 
lagen eller et stort håndklæde trækkes/drejes
borgerens bækken op til knæfirestående.

Gulv til stol uden brug af lift ( 2 hjælpere)

2  Knæfirestående

A



112

Placer en stol foran borgeren.

1. hjælperen står bag stolens ryglæn og sikrer, at 
stolen
ikke vipper ved at trykke ned på stolens ryglæn.

Borgeren retter sig delvist op til knæstående ved at 
løfte den ene arm op, så underarmen hviler på stolens 
sæde.

Borgeren griber med den anden hånd om stolens 
armlæn.

Borgeren lægger vægten frem og over på venstre 
underarm. Ved at trække i et lagen eller et stort 
badehåndklæde, hjælper

2. hjælperen borgeren med at trække højre ben frem, 
så foden placeres i gulvet foran borgeren (borgeren 
står i knælende stilling).

Gulv til stol uden brug af lift ( 2 hjælpere)

3  Sætte ben frem 

A



114

1. hjælperen holder stadig stolen.

2. hjælperen står bag borgeren med en hånd placeret 
på borgerens ene knæ, og den anden hånd placeret 
på borgerens modsatte balle.

2. hjælperen støtter borgeren i at rejse sig op, ved at 
læne sig fremad og trykke ned på borgerens knæ. 
Med den anden hånd skubber 2. hjælperen på
borgerens anden balle.

Gulv til stol uden brug af lift ( 2 hjælpere)

4  Op at stå

A



116

Gør det mere behageligt for borgeren at ligge på 
gulvet ved at placere en pude under hovedet.
Kryds borgerens ene ben over det andet.
Borgers hoved drejes mod modsatte side og samme 
arm placeres på borgers mave/bryst.
1. hjælper er knæliggende på den side af borger, som 
borger kigger på.
1. hjælperen sidder på knæene på den side af
borgeren, som borgeren kigger til.
1. hjælperens hænder er placeret på hhv. borgerens 
skulder og hofte på den side af borgeren, som er 
længst væk fra hjælperen.
2. hjælperen sidder på knæene på den anden side af 
borgeren og har ligeledes sine hænder placeret på 
hhv. borgerens skulder og hofte.
Hjælperne støtter hinanden i at vende borgeren.
2. hjælperen har rullet den ene halvdel af sejlet til en 
”pølse”, som placeres langs borgerens rygsøjle således, 
at nederste
kant af sejlet når til borgerens sædeknogler og øverste 
kant af sejlet til op over borgers baghoved.
Borgeren vendes tilbage til rygliggende, og ben, 
hoved og arm lægges ”på plads”.

Borger der skal løftes/liftes op fra gulv ved 
brug af mobil lift og helsejl

1  Lejring på gulv - Placer helsejl -1

BA C



118

Kryds borgerens andet ben over.

Borgerens hoved drejes til modsatte side og samme 
arm placeres på borgerens mave/bryst.

2. hjælperens hænder er placeret på hhv. borgerens 
skulder og hofte på den side, som er længst væk fra 
hjælperen.

1. hjælperen sidder på knæene på den anden side af 
borgeren og har ligeledes sine hænder placeret på 
hhv. borgers skulder og hofte.

Hjælperne støtter hinanden i at vende borgeren.

1. hjælperen lægger sejlet på plads under borgeren.
Borgeren vendes tilbage til rygliggende, og ben, 
hoved og arm lægges ”på plads”.

Borger der skal løftes/liftes op fra gulv ved 
brug af mobil lift og helsejl

2  Palcer sejl -2

BA C



120

Liften køres hen til borgeren, så løfteåget er ud for 
borgerens hoved. Dette gøres ved at liftens ben
spredes mest muligt, og det ene liftben køres ind
under borgerens bøjede ben, hvorefter liften drejes 
på plads over borgeren.

Åget sænkes helt ned over borgeren.

Sejlets stropper placeres i krogene på liftens åg 
således, at benstropperne er krydsede.

Borgeren løftes med liften og placeres lige over
kørestolen, som er vippet lidt bagover og
låst (bremset).

Borgeren sænkes ned i kørestolen.

Borger der skal løftes/liftes op fra gulv ved 
brug af mobil lift og helsejl

3  Løft med lift

BA



122

Benstropperne trækkes væk under borgerens ben 
ved, at 1. hjælperen folder enden af benstroppen ind 
under benstroppen og borgerens ben, og rækker den 
over til 2. hjælperen.

2. hjælperen trækker benstroppen ud ved at gå 
baglæns.

1. hjælperen stiller sig derefter foran borgeren med 
hænderne placeret på borgerens skulderblade. 

Borgeren trækkes så langt frem, at 2. hjælperen kan 
fjerne sejlet.

Borger der skal løftes/liftes op fra gulv ved 
brug af mobil lift og helsejl

4  Fjern sejl

BA C



124

Hæv sengen til siddestilling. 

Borgeren læner sig fremad i sengen ved brug af 
sengestigen.

Hjælperen placerer sejlet bag borgerens ryg, så
midten af sejlet er lige ud for borgerens rygsøjle.

Borgeren retter sig op til siddende stilling.

Hjælperen trækker benstropperne frem langs 
ydersiden af borgerens ben. 

Husk altid at placere dig på den side af sengen, du 
arbejder ved.

Fra seng til stol ved brug af loftslift, 1 hjælper

1 Placer sejl

A



126

Sengehesten slås op på den ene side af sengen. 

Borgeren tager fat i sengehesten, og læner sig over 
mod denne side.

Hjælperen står på modsatte side af sengen og rækker 
enden af benstroppen ind under borgers ben (tæt på 
knæhasen).

Hjælperen går over på modsatte side af sengen, slår 
sengehesten ned igen og trækker benstroppen på 
plads ved at gå i en cirkulær bevægelse baglæns op 
mod sengens hovedende.

Husk at benstropperne ikke må være foldet eller 
krøllet under borgerens ben.

Fra seng til stol ved brug af loftslift, 1 hjælper

2  Palcer sejl 

A



128

Sejlets stropper placeres i krogene på liftens åg 
således, at benstropperne er krydsede.

Borgeren løftes med liften og placeres lige over 
kørestolen.

Borgeren sænkes ned i kørestolen.

Fra seng til stol ved brug af loftslift, 1 hjælper

3  Løft med lift

BA



130

Borgeren læner underarmen mod det ene armlæn på 
kørestolen og læner sig til denne side.

Hjælperen trækker modsatte benstrop ud.

Foretages modsat med den anden benstrop.

Borgeren griber om stolens armlæn og læner sig så 
langt frem i stolen, at hjælperen kan fjerne sejlet.

Fra seng til stol ved brug af loftslift, 1 hjælper

4  Fjern sejl

BA C



132

Borgeren griber om stolens armlæn og læner sig så 
langt frem i stolen at hjælperen kan placere sejlet bag 
borgerens ryg. 

Sejlet placeres så midten af sejlet er lige ud for 
borgerens rygsøjle og den nederste kant af sejlet 
når ned til borgerens sædeknogler.

Hjælperen trækker benstropperne frem langs 
ydersiden af borgerens ben.

Fra stol til seng ved brug af loftslift, 1 hjælper

1 Placer sejl

A B



134

Borgeren læner underarmen mod det ene armlæn på 
kørestolen og læner sig til denne side.
Hjælperen står ved den modsatte side af kørestolen 
og rækker enden af benstroppen ind under borgerens 
lår (tæt på knæhasen).

Hjælperen går over på den anden side af kørestolen 
og trækker benstroppen på plads under borgerens 
ben ved at gå baglæns i en cirkulær bevægelse bagud 
og mod bagenden af kørestolen.

Derefter modsat med den anden benstrop.
Husk at benstropperne ikke må være foldet eller
 krøllet under borgerens ben.

Sejlets stropper placeres i krogene på liftens åg 
således, at benstropperne er krydsede.

Fra stol til seng ved brug af loftslift,1 hjælper

2  Palcer sejl 

A



136

Sengens hovedgærde hejses til ca 45 grader og 
benenden løftes til ”siddestilling”.

Liften placeres, så borgerens bagdel hænger lige over 
sengens knæk.

Borgeren sænkes ned i sengen.

Fra stol til seng ved brug af loftslift, 1 hjælper

3  Løft med lift

A



138

Sengehesten slås op på den ene side af sengen. 

Borgeren tager fat i sengehesten, og læner sig over 
mod denne side.

Hjælperen står på modsatte side af sengen og
trækker den modsatte benstrop ud.

Derefter modsat med den anden benstrop.

Borgeren læner sig fremad i sengen ved brug af 
sengestigen, og hjælperen fjerner sejlet.

Sengen kan nu lægges ned i vandret position.

Fra stol til seng ved brug af loftslift, 1 hjælper

4  Fjern sejl

BA



Undgå overstrakte knæ, og forsøg at gøre dig så høj som muligt.

Dårlig kropsholdning belaster led og muskler fra fødder til isse.

Princip: Kropsholdning

Korrekt kropsholdning sikrer en god balance.

God kropsholdning/balance er udgangspunkt for gode 

og sunde bevægelser.



Undgå skadelige vrid i ryg, skuldre og knæ.

Stil dig altid i arbejdsretningen.

Princip: Næse og Fødder i samme retning

Flyt fødderne i stedet for at dreje kroppen.



Undgå at bruge arme og skuldre, når du trækker og skubber.

Stil dig med det ene ben foran det andet.

Princip: Vægtoverføring

Træk og skub med benene ved at flytte vægten fra 

det ene ben til det andet.


