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Op at sidde og Ned at ligge 

Formålet med denne vejledning er at: 

 Øge forståelsen for bevægemønstre, når man skal fra liggende 

stilling og op at sidde eller fra siddende stilling og ned at ligge. 

 Inspirere til og give eksempler på enkle forflytninger. 

 

OBS.: Der er risiko forbundet med anvendelse af spilerdug ved forflytninger ind og ud af 

seng.  

Personalet skal derfor være oplært i brugen af spilerdug og kende til spilerdugens risiko-

momenter jvf. Vejledning i brug af spilerdug 011(Rev. 005) 

     Generel 

  Brehms Spilerdug ApS 

Tlf.: 57648351– E-mail: info@spilerdug.dk   

www.spilerdug.dk  

Op at sidde og ned at ligge (Rev. 003) 
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Eksempler på bevægemønstre 

 

 

 

 

Op at sidde 

Hoved løftes. 

Ben bøjes. 

Skulder føres frem. 

Rotation af krop. 

Stemme fra med albue 

Rette sidestilling til, et 

ben ad gangen. 

Ned at ligge 

Bøjning af hoved og ryg. 

Ben bøjes. 

Vægt på albue. 

Drejning ind i seng. 

Rette sig til i seng. 
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Fra liggende til siddende fra plan seng 

Personen løfter hovedet og stem-

me fra med albue, samtidig med 

at hjælper trækker personens 

skulder frem så albuen kan få  

aktivitet. 

Ben rettes til, et ben ad 

gangen 

 

 

  

 

 

 

 
 

Spilerdug, foldet, placeres un-

der det yderste lår og balle. 

Personen skal ligge lidt skråt i 

sengen, så vrid i rygsøjlen 

mindskes, når ben føres ud 

over sengekant. Albue placeres 

og stimuleres til aktivitet. 

Note: For at lette til skråtliggende kan pla-

ceres dobbelt spilerdug under personens 

ryg. Se side 7 

Placer aldrig spilerdug ud 

på sengekant 
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Ud at sidde på sengekant, sengeryg eleveret 

Det kan nogen gange lette forflytningen at 

elevere sengeryggen. 

Det er dog vigtig at  bøjningen af hoften er 

placeret i knækket mellem senges ryg og 

sæddeflade.  

Se www.spilerdug.dk ”Forståelse af liggeflade” 

Spilerdugen skal helt væk fra sengekanten.  

 

Skub den derfor ind til den ikke er synlig. 

Personens skulder hjælpes frem samtidig 

med at personen stemmer fra med albuen. 

Siddestillingen rettes til ved at flytte et ben 

ad gangen. 

  

 

 

Note: Et stykke foldet spilerdug under den yderste skul-

der, her venstre, vil lette personens rotation, hvis han 

ikke kan komme helt fri af sengeryggen når han drejer. 
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At kunne positionere sig selv 
 

 

 

 

Dobbelt spilerdug placeres i forvejen.  

 

Kanten af bagdelen rammer spilerdugen. Benene 

bøjes og kroppen lænes til siden så albuen støtter til 

liggende. 

Kroppen drejes og personen lægger sig så der 

kommer tyngde på spilerdugen. 

Personen kan nu ven-

de sig om på højre 

eller venstre side.  

 

Obs. Spilerdugen lægges aldrig til kan-

ten, men godt inde i sengen, ca. 20 

cm. 
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Fra siddende til liggende i plan seng 1 

 

Personen sidder på sengen.  

Spilerdug er lagt dobbelt og er 

fæstet ved ballen.  

Personen kan nu rette sig selv til, 

fra side til side, vending og højere 

op i seng. Hjælper kan supplere 

personens funktion.  

Se. f.eks. Vejledning ”Det hele med det 

Halve” 

 

Personen læner sig mod siden 

og  hånd og albue inddrages i 

bevægelsen nedad.  

 

Benene føres samtidig ind . 

 

 

 

Kan personen ikke selv løfte be-

nene ind supplerer hjælper ham, 

et ben ad gangen. 
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Fra siddende til liggende i plan seng 2 

Personen kan nu positionere sig selv, fra 

side til side, vending og højere op i seng. 

Hjælper kan supplere personens funktion 

Se. f.eks. Vejledning ”Det hele med det Halve” 

Personen sidder på sengen.  

Spilerdug er lagt dobbelt og er fæstet ved 

ballen. Se side 6. 

Personen lægger sig ned på ryggen. Benene 

føres samtidig ind. 

Kan personen ikke selv løfte benene ind, 

supplerer hjælper ham, et ben ad gangen. 
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Ideer til ben ind i seng  

Forudsætningen for at hjælpe ben ind i 

seng er, at personen bagdel er helt inden 

sengen.        Se billederne på denne side. 

Spilerdug placeres under det ene ben og 

balle 

Et håndklæde eller lignende om personens ben mu-

liggør at hjælper forbliver i oprejst stilling når den-

ne drejer persons ben ind i seng. 

Spilerdug placeres under det ene ben og balle. Per-

sonen strækker sine ben og  strammer i trækstyk-

ket. Derved holdes overkroppen fremme og benene 

strakte. 

Sengen indstilles så liggefladehøjden muliggør,  

at hjælper forbliver i oprejst stilling, når denne 

drejer personens ben ind i seng. 

 

 

 

 

Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med 

medicinsk direktiv 93/42/EC og lever op til standard 

DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave. 


