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Arbejdsplan:  
 
 
Forberedelse : korset/mavebælte (truncus strækkes  først) 
   BH, om nødvendigt 
     
 
1. En dyne foldes til en trekant og placeres under lårene, helt op mod bagdelen (tubae) 

(se billede)     
         
 
2. En anden dyne (evt. foldet) lægges ovenpå trekanten, forbered støtte til adduktorerne. 

Om nødvendigt rettes musklerne til så de kommer i alignment 
 
 
3. Materiale placeres foran fødderne, som en ”bremse” 
 
 
4. Hovedenden af sengen løftes ca. 45 °, bøj overkroppen fremad og placér en foldet 

dyne bag pt., helt ned til os sacrum. Hvis pt. ikke har så meget funktion, kan dynen 
bag ryggen placeres inden hovedenden løftes. 

 
 
5. Patienten lægges tilbage med udstrakt og lige truncus, materialet stoppes tæt til 

truncus med det samme 
 
 
6. Tjek at bækkenet er vandret (let fremad) 
 
 
7. Hovedenden løftes til der opstår 90° flexion i hoften, undgå at bækkenet bevæger sig. 

Om nødvendigt strækkes truncus igen. 
 
 
Benene placeres/understøttes ved at materialet stoppes til. 
 Evt. er benene abducerede m/u udadrotation 
 
 
Fødderne placeres i 90° vinkel i fht. underbenet 
 
Overarmene er så tæt ind til kroppen som muligt, uden at stillingen af cervikal columna 
ændres. Giv støtte under albuerne. 
 
 
Halsen (cervikal columna) skal befinde sig i forlængelse af truncus, og være fast 
understøttet. 

 
 
      Hvis det er muligt tippes hele sengen 
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8. Hvis overkroppen ikke kan bøjes frem (punkt 4), kan man evt. gøre som i rygleje m en 

dyne på hver side af kroppen 
 
 
 

Kontrolpunkter 
 

• Hofteled – er de på samme niveau som sengen ”knækker” ? 
 

• Lodrette og vandrette akser – især bækkenet,-er det vandret? 
 

• Lang og lige truncus? 
 

• Hofter, om nødvendigt abducerede? 
 

• Tydelig flexion i knæ? 
 

• Er vægten taget væk fra armene? 
 

• Overarme tæt til overkroppen? 
 

• Hulrum: -     hals (cervikal columna)? 
-  langs siden af kroppen? 

 
 

Indikationer 
 

• Mulighed for aktivitet, f.eks. spisning, vask, F.O.O.T 
 

• Profylakse/omlejring 
 

• Fremme vågenhed 
 

• Accepteres godt af ptt. m. problemer m spatial orientering 
 

• Pneumoni 
 
 

Kontraindikationer  
 
Decubitus på os sacrum         


