
Bilaga 3

Undersökning och bedömning utförd av: Dagpersonal ����  Nattpersonal ����

Datum :_________ Boende: _______________________

Avdelning_____________________

Undersök och bedöm olika förflyttningssituationer dagtid och nattetid av varje
avdelnings enskilda boenden

Det är lämpligt att personal och skyddsombud genomför detta tillsammans.

Det är viktigt att både dag- och nattpersonal undersöker och bedömer förflyttningar
eftersom förhållandena kring de boende kan skilja sig olika tider på dygnet.

Diskutera och ta ställning till följande:Diskutera och ta ställning till följande:Diskutera och ta ställning till följande:Diskutera och ta ställning till följande:

A. Vilken eller vilka nedsättningar av funktioner h ar den boende (exempelvisA. Vilken eller vilka nedsättningar av funktioner h ar den boende (exempelvisA. Vilken eller vilka nedsättningar av funktioner h ar den boende (exempelvisA. Vilken eller vilka nedsättningar av funktioner h ar den boende (exempelvis
                    halvsideförlamad, stel, halvsideförlamad, stel, halvsideförlamad, stel, halvsideförlamad, stel, parkinson etc)?parkinson etc)?parkinson etc)?parkinson etc)?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

B. Hur fungerar den boende vid förflyttningar?B. Hur fungerar den boende vid förflyttningar?B. Hur fungerar den boende vid förflyttningar?B. Hur fungerar den boende vid förflyttningar?

Medverkar/Behöver nästan ingen hjälp �

Medverkar lite /Behöver viss hjälp �

Medverkar mycket lite/Behöver mycket hjälp �

Bra stående     ����

Kan stå men ej flytta på fötterna ����

Dålig ståfunktion               ����

Kan ej stå ����

Kan ej flytta fötterna ����

Balanssvårigheter ����

Har det inträffat att den boende tappat balansen/fallit eller att benen vikt sig etc
vid förflyttningar?

Nej  �     Sällan  �     Ja, ibland  �     Ja, ganska ofta  � Ja, ofta  �

1. UNDERSÖK OCH BEDÖM FÖRFLYTTNINGSSITUATIONER



Har det hänt att någon gjort sig illa eller fått ont i rygg, axlar etc i samband med
förflyttningar av den boende?

Nej  �    Vet ej  �    Ja, någon gång  �    Ja, ibland  �     Ja, ofta  �

Beskriv kort någon situation där detta hänt___________________________________

Hur utföres förflyttningar av den boende (exempelvis arbetar man två, vilka
hjälpmedel används e t c?

C. Bedöm följande förflyttningssituationer. Markera  med kryss framför det alternativ som passasC. Bedöm följande förflyttningssituationer. Markera  med kryss framför det alternativ som passasC. Bedöm följande förflyttningssituationer. Markera  med kryss framför det alternativ som passasC. Bedöm följande förflyttningssituationer. Markera  med kryss framför det alternativ som passas
bäst med er bedömning.bäst med er bedömning.bäst med er bedömning.bäst med er bedömning.

SITUATION: BEDÖMNING:
a.    Resa upp den boende

      till stående  Denna förflyttning utförs inte �

Lätt/Inga problem �

Tungt/Vissa problem �

           Mycket tungt/Stora problem       �

b.    Flytta den boende mellan
       säng-rullstol-duschstol/toastol Denna förflyttning utförs inte �

Lätt/Inga problem �

Tungt/Vissa problem �

           Mycket tungt/Stora problem       �

c. Sätta upp den boende på
       sängkanten från liggande
       eller lägga ner Denna förflyttning utförs inte �

Lätt/Inga problem �

Tungt/Vissa problem �

           Mycket tungt/Stora problem       �

d.    Flytta den boende längre
   bak i stol, rull- eller

       toastol (när den boende
       glidit framåt eller i sidled) Denna förflyttning utförs inte �

Lätt/Inga problem �

Tungt/Vissa problem �

           Mycket tungt/Stora problem       �



e.    Gångträning, stödja
   gående Denna förflyttning utförs inte �

Lätt/Inga problem �

Tungt/Vissa problem �

         Mycket tungt/Stora problem       �

f. Flytta den boende
   högre upp i sängen Denna förflyttning utförs inte �

Lätt/Inga problem �

Tungt/Vissa problem �

         Mycket tungt/Stora problem       �

g. Vändning blöjbyten
   i sängen Denna förflyttning utförs inte �

Lätt/Inga problem �

Tungt/Vissa problem �

           Mycket tungt/Stora problem       �

h. Överflyttning till duschvagn,
   liggande överflyttning Denna förflyttning utförs inte �

Lätt/Inga problem �

Tungt/Vissa problem �

         Mycket tungt/Stora problem       �

i. Upp från golv efter fall Denna förflyttning utförs inte �

Lätt/Inga problem �

Tungt/Vissa problem �

         Mycket tungt/Stora problem       �

j. Matningssituationen Utförs inte �

Lätt/Inga problem �

Tungt/Vissa problem �

         Mycket tungt/Stora problem       �

k. Andra förflyttningar som
   exempelvis _________ Denna förflyttning utförs inte �

Lätt/Inga problem �

Tungt/Vissa problem �

         Mycket tungt/Stora problem       �


