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Forflytningsteknik  

Udnyt det naturlige bevægemønster 

 

Opgave  

Måling af trækkræfter ved Vendinger og Højere op i seng 
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Vending  

Det er samme person, der ligger i sengen og forflyttes og det er samme perso-

ner, der foretager vendingerne  

Vægtene skal trække ud for skulder og ud for hofte/knæ.  

Træk i roligt tempo!!!!!! Aflæs efter hver vending  

 

Hoveddrej væk fra vending, strakte arme og ben 

Hoveddrej mod vending, strakte arme og ben 

Hoveddrej,mod vending,  arm indover kroppen, strakte ben 

Hoveddrej mod vending, , arm indover kroppen, krydset ben 

 
Hoveddrejmod vending, , arm indover kroppen, ét bøjet ben 

Hoveddrej mod vending, , arm indover kroppen, begge ben bøjet 

Skulder: ________ 

Hofte:     ________ 

Skulder: ________ 

Hofte:     ________ 

Skulder: ________ 

Hofte:     ________ 

Skulder: ________ 

Knæ :     ________ 

Skulder: ________ 

Knæ :     ________ 

Skulder: ________ 

Knæ :     ________ 
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Vending  

 

  

Samme målinger som side 2 - men kun én hjælper trækker.  
En rundstok føres igennem trækstykkets løkker som vist. Træk i roligt tempo.   
                  
Aflæs når trækket er tungest.  

 Hoveddrej væk fra vending, ingen arm indover kroppen, ingen bøjede ben 

Hoveddrej, ingen arm indover kroppen, ingen bøjede ben 

Hoveddrej, arm indover kroppen, ingen bøjede ben 

Hoveddrej, arm indover kroppen, krydset ben 

Hoveddrej, arm indover kroppen, ét bøjet ben 

Hoveddrej, arm indover kroppen, begge ben bøjet 

Resultat:  ________ 

Resultat:  ________ 

Resultat:  ________ 

Resultat:  ________ 

Resultat:  ________ 

Resultat:  ________ 

 

 
 



4 

Højere op i seng  

I kan vælge om 2 personer skal trække ud for hver sin skulder eller om kun 1 

hjælper trækker som vist her.  

Der skal lægges 1 lag spilerdug under træktrykket i dét område, der er nævnt 

ud for den enkelte opgave. Træk i roligt tempo. 

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.  

    Forflytningsteknik, Udnyt det naturlige bevægemønster  (001) 
 

Kroppen ligger udstrakt—spilerdug i hele kropslængden 

 Benene bøjet som vist—ikke spilerdug under benene 

Benene bøjet - hovedløft—ikke spilerdug under benene 

Benene bøjet  - benende hævet—ikke spilerdug under benene 

Benene bøjet  - benende hævet—hovedløft— ikke spilerdug under benene 

 

Resultat:  ________ 

Resultat:  ________ 

Resultat:  ________ 

Resultat:  ________ 

Resultat:  ________ 

 


