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 Tjekliste APV/udskrivelse  
 

Vi har brug for følgende oplysninger i plejeforløbsplanen:  
- Borgers data (navn, adr., CPR-nr.)  

- Er der givet accept af borger til at der må laves APV-besøg i 

borgers hjem?  

- Er pårørende orienteret om udskrivelse?  

- Er pårørende orienteret om at der er behov for installering af 
hjælpemidler i hjemmet?  

- Oplysninger på dén pårørende som er orienteret (navn og 
telefonnr.)  

 
- Indlæggelsesårsagen  

- Er borger underlagt regimer/restriktioner efter udskrivelse?  

- For bedre at kunne vælge det korrekte hjælpemiddel til 

borger fx toiletstol har vi brug for  
o Borgers vægt  

o Borgers højde  

o Borgers tøj str. (til valg af sejl, ved behov for lift)  
- Information om borgers funktionsniveau  

o Har borger gang-/standfunktion? Hvor lang er 
gangdistancen?  

o Kan borger selvstændigt klare nedre hygiejne?  

Hvis nej, så har borger behov for en plejeseng  
o Kan borger ved hjælp af sengens funktioner, mundtlig 

guidning og evt. sengebånd komme fra liggende til siddende 
på sengekanten (uden støtte til at løfte ben)?  

Hvis nej, så har borger brug for gulvlift  
o Kan borger ved hjælp af sengens funktioner, mundtlig 

guidning og evt. skammel komme fra siddende på 
sengekanten til liggende (uden støtte til at løfte ben)?  

Hvis nej, så har borger behov for gulvlift  

o Kan borger selvstændigt flytte sig højere op i sengen og 
vende sig om på siden uden glid?  

Hvis nej, har borger brug for  
 Spilerdug (ved let støtte)  

 Stort vendesystem (ved meget støtte)  

- Information om hvilke APV – hjælpemidler, der tænkes at 
borger har brug for  

o Plejeseng (+ evt. galge)  

o Madras (er borger tryktruet? Trykaflastende skummadras 

stadie 1-2 (rødme, ikke hul på huden) eller trykaflastende 
luftmadras stadie 3-4 (hul på huden))  

o Toiletstol  

o Badebænk (med/uden ryglæn)  

o Lift (ståstøttelift eller gulvlift)  

o Sejl (hvilken str.)  

o Drejetårn (alm. drejetårn eller return)  

o Sengebånd  

o Glid (spilerdug eller vendesystem)  

- Information om hvilke andre hjælpemidler borger skal have 
med hjem  

o Kørestol  

o Ganghjælpemiddel fx rollator, høj gangvogn, gangstativ.  
 

OBS: I tilfælde hvor beskrivelsen af borgers funktionsniveau 
og ønskede hjælpemidler ikke stemmer overens, skal der 

beskrives hvorfor  
- Fx der er beskrevet at borger skal have hjælp til alt, men der 

ønskes kun en plejeseng  
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o Begrundelse at borger kun skal plejes i sengen eller borger 
vil ikke ud af sengen  

 
- Forventet udskrivelsesdato  

- Kontaktoplysninger til afdelingen/afsnit, hvor borger er 
indlagt  

 

 


