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Bukser og Underbukser 

Denne vejledning er tænkt som en inspirationskilde til alle jer, der i det daglig 

skal hjælpe andre med at klæde sig på og af.   

At tage tøj på og tøj af, er en opgave med mange momenter, der påvirkes af 

personens ressourcer og begrænsninger, både hvad angår det mentale,  mu-

skelstyrke og især ledbevægelighed. Men også emner som stoffet tøjet er syet 

i, pasform og størrelse spiller ind. 

De metoder der anvendes ved lange bukser kan ligeledes anvendes ved under-

bukser og omvendt 
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Underbukser på — Aktiv person 

Underbuksen er trukket højt op på låret. 

Personen vipper væk fra hjælper. 

Personen vipper væk fra hjælper. Hjæl-

per placerer det stykke spilerdug der lig-

ger ind mod kroppen ned i underbuk-

sen. 

Hvis personen kan vippe den ene side 

helt fri af madras og har kræfterne til det, 

trækkes underbuks op uden spilerdug. 

Personen trækker selv sine underbukser op. 

Gentag ovenstående på modsatte kropside. 

 

 

Spilerdug fjernes ved at 

trække i den del der ikke 

har kontakt til kroppen. 

Placer 2 foldede stykker spiler-

dug (her 65x100cm)med folden 

ned mod lårene, halvt ind under 

personen.  
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Underbuksen er trukket højt op på låret.      

Et enkelt grønt stykke spilerdug er placeret 

som basisstykke. 

Personen vipper væk fra hjælper. 

Placer 1 foldet stykke spilerdug                    

(her 65x100cm) med folden ned mod          

lårene, halvt ind under personen.  

Personen vipper væk fra hjælper. Hjæl-

per placere det stykke spilerdug, der 

ligger ind mod kroppen ned i under-

buksen. 

Hjælper trækker underbuksen op . 

Ovenstående gentages fra modsatte side. 

Hvis personen kan vippe den ene side 

helt fri af madras, kan underbuksen 

trækkes op uden spilerdug. 

Underbukser på — Delvis aktiv person 
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2 stykker foldet spilerdug, begge 

65x100cm, placeretsunder personens bag-

del. Se ”At placere spilerdug”. 

Har personen fået underbukser på, ved 

samme metode, genplaceres det ene styk-

ke eller man starter med 3 stykker. 

Personen vippes så tyngden kommer 

væk og det øverste stykke spilerdug pla-

ceres nede i buksen. En side ad gangen. 

Buksen trækkes op på begge sider samti-

dig eller en side ad gangen. I så fald vip-

pes personens vægt væk fra den side 

hjælper trækker i. 

Bemærk grebet i linningen er i madrasni-

veau. 

Spilerdug fjernes ved at 

trække i den del der ikke 

har kontakt til kroppen. 

Lange bukser på — Delvis passiv person 
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Buksebenene glides op til knæ.  

Ved at anvende dine håndflader og trykke 

ind mod gliddet, får du den bedste effekt 

af spilerdugen. 

Personen er placeret på et basislag, 

f.eks.120x100cm, se ”Påklædning—

Generelt”. 

Hjælper roterer benet mod sig mens 

kollega placerer en foldet strimmel, 

halvt ind under benet. 

Se ”Påklædning—Generelt”. 

Lange bukser på — Passiv person 

Hjælper folder spilerdugsstrimlen ud. 

 

Placering af strimlen gentages på det 

andet ben. 

Almindelige plastikposer trækkes på 

hver fod og op på underbenet. 
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Fjern plastposerne på fødderne. 

Træk i den yderste strimmel spilerdug  

så du senere får nok til at dække bagde-

len med dobbeltlag.  

Pas på at du ikke trækker hele strimlen 

ud. 

Fold  den dobbelte spilerdugsstrimmel 

rundt om låret og fæst evt. med en 

klemme. 

Træk buksen op  med greb i madrasni-

veau. 

Buksen skal helt op til personens skridt, 

inden du kan få den forbi personens bag-

del. 

Glid spilerdugsstrimlen ind under bag-

del fra begge sider, så bagdelen er helt 

dækket.  

Har du spilerdug nok så brug dobbelt 

lag, da det nedsætter friktionen maksi-

malt. 

Buksen trækkes helt op i begge sider 

samtidig. 

Er personen meget tung, buksen stram 

eller ligger personen på visco-elastisk 

madras, kan det være en fordel at an-

vende rotation af bagdel.                        

Se ”Påklædning—Generelt” s.4. 

     ”Fjern spilerdug ”se s. 4. 
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Bukser på med loftlift  

Buksen trækkes på personen højt op 

på låret. Glid det spilerdug der er ind 

på kroppen ned bag bukselinningen. 

Før sengebåndene under senge-

ramme og sæt dem på liftåget 

bag ved hovedgavlen. 

Kør liftåget op og observer at buk-

sen glider op bag bagdelen. 

Personen i sengen kan f.eks. styrer 

liften. 

Fjern sengebåndet fra liftåget og 

herefter fra buksestropperne. 

Monter 2 sengebånd i stropperne på 

bukselinningen, på hver side af buk-

sen. 

Placer 2 stykker foldet spilerdug 

f.eks, 65x100cm under bagdel med 

folderne ned mod lår. Se side 4. 
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Lange bukser af — Delvis aktiv person 

Person vipper sig til en side og linning 

vippes ned over et stykke foldet spi-

lerdug, der dækker halvdelen af bag-

delen. Se f.eks. side 2. 

Træk buksen ned over spilerdugen og 

gentag på modsatte side. 

Har personen kræfter til det, kan hun 

selv skubbe buksen ned. 

I kan også placere 1 eller 2 foldede  

stykker spilerdug under hele bagdel- 

en , se side 4. 

Person vipper sig/vippes til en side og 

linning vippes ned over en stykke fold-

et spilerdug.                                               

Gentag på modsatte side og træk buk-

sen af. 

 

I kan også trække buksen af samtidig i 

begge sider, når spilerdugen er place-

ret.  

Det afhænger blandt andet af  perso-

nens tyngde og om personen f.eks. 

ligger på visco-elastisk madras. 
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Bukser af — Passiv person  

Vip personen f.eks. med trækstykke lige 

over knæhasen, se ”Påklædning—

Generelt”. 

Placer en strimmel spilerdug under bagde-

len og fold linningen ud over. Træk buksen 

ned så langt du kan. 

Gentag på modsatte side. 

Grib i bukselinningen i begge sider og træk 

i buksen langs med madrassen i etaper. 

Buksen ender med vrangen udad. 

Bukser af med loftlift 

Monter 2 sengebånd i stropperne på lin-

ningen på hver side af buksen. 

Placer 2 stykker foldet spilerdug f.eks, 

65x100cm under bagdel. Se side 4. 

Vip linningen ned over spilerdugsstykket, 

der ligger mod buksen.  

På sygehussenge kan du montere senge-

båndene som på side 7, ( sengerammen). 

På senge uden hel sengeramme placeres 

sengebåndene under siderammen og op 

ved hjørnet, før du monterer dem på lift-

åget.  

Kør liftåget op og observer at buksen gli-

der af.                                                          

Obs. vi har forlænget sengebåndet! 
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Bukser på stående — Aktiv person 

For nogle, i øvrigt aktive mennesker, kan 

det være  svært at trække buksen op/ned 

forbi bagdelen. 

Et foldet stykke spilerdug f.eks. 100x100 

cm., med åbning op mod taljen foldes 

rundt om bagdelen. 

 

Spilerdugen fæstes f.eks. ned i kanten af 

underbukserne, eller med en klemme. 

Spilerdugen glides ind under bukselinnin-

gen og buksen glides op. Du får mest 

effekt af spilerdugen ved at øge kontak-

ten mellem buksen og spilerdugen, f.eks. 

med en flad hånd. 

Spilerdugen fjernes når buksen er lukket. 

Forskellige greb 
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Bukser på stående — Delvis aktiv person 

 

Person står med støtte f.eks. ved sengens 

endegavl, på en Return eller andre steder. 

Hjælper placerer og fæster et stykke foldet 

100x100cm spilerdug som beskrevet s.10 

Hjælper placerer og fæster et stykke foldet 

100x100cm spilerdug som beskrevet s.10. Fæst 

med en klemme. 

Fold linningen ud over spilerdugen.  Glid buk-

sen ned/af ved at øge kontakten mellem buk-

sen og spilerdugen med dine flade hænder. 

Samme metode for en Aktiv Person. 

Buksen eller underbuksen  trækkes op  af 

hjælper. Være opmærksom på at du ud-

nytter spilerdugen bedst, når du skaber 

god kontakt mellem spilerdug og buksen. 

Bukser af stående —Delvis aktiv bruger 
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Flere måder at fiksere strimlen til benet. 

Vi har i vejledningen anvendt stykker på 65x100cm i de situationer hvor vi har an-

vendt spilerdug som sandwich, Størrelsen på stykkerne skal passe til kroppen, 

f.eks. bagdelen, og må godt gå lidt op på siderne. 

Strimler klippes i dobbelt længde, da de skal foldes på den smalle led. Vi har brugt 

220x50cm så benet er dækket i fuld længde og låret ligeledes er ”pakket ind”   

Strimlens bredden er afhængig af låret omkreds. 

Basisstykket er 120x100cm og foldes ofte ned under madrassen i benende for at 

fiksere det. Basisstykket skal helst gå op til spidsen af skulderbladene.  

Fold først over lilletå siden  Fold derefter over storetå Fæst snippen under hælen 

Huller 

Vi bruger altid rød spilerdug til påklædning. Den røde spilerdug lægger sig 

blødt om kroppen og føles behagelig. Den grønne spilerdug bruger vi som ba-

sislag, der hvor vi anvender strimler. 

Korrektion af linning 

Kollega glider linning væk, samtidig med kollega trækker Påklædning—Bukser og Underbukser—(001) 

 

Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Det Medicinske Direktiv 

93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.  

Valg af spilerdugstype: 

Størrelser på spilerdug og strimler: 

Kræmmerhus 


