
Din erfaring med Turn All kipsystemet

Vi vil rig�g gerne høre din erfaring med Turn All kipsystemet.

Evalueringsskemaet kan udfyldes for hver pa�ent/borger der har brugt et kipsystem eller for en bestemt
pa�ent/borger som du udvælger.

Kort beskrivelse af pa�enten/borgeren:

Køn

Funk�onsniveau

Risikofaktorer for udvikling af tryksår

(sæt gerne flere krydser)

 Kvinde

Mand

 Andet

 Selvhjulpen

 Har brug for let hjælp

 Har brug for meget hjælp

 Er a�ængig af hjælp i alle henseender

 Sengeliggende

 Nedsat følesans

 Nedsat kogni�v formåen/demens

 Dårlig almen �lstand og/eller komorbiditet

 Svær overvægt eller undervægt

 Pallia�v i sen fase

 Dårlig cirkula�on/kredsløb

Andet:
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Problems�llinger hos pa�enten/borgeren:

Generelle problems�llinger

(sæt gerne flere krydser)

Tryksårsrisiko (Braden)

Formål med at anvende Turn All:

(sæt gerne flere krydser)

 Eksisterende tryksår

 Smerter

 Behov for hyppig vending/lejring

 A�rudt eller manglende søvn

 Skrøbelig hud

 Svært ved at samarbejde om vending/lejring

Andet:

Meget høj risiko (< 9)

 Høj risiko (10 – 12)

Middel risiko (13 – 14)

 Lav risiko (15 – 18)

 Ingen risiko (> 19)

 Tryksårsforebyggelse/aflastning

 Undgå manuelle vendinger

 Forbedre søvnkvalitet

 Forbedre samarbejde med borger/pa�ent

 Give mere overskud i dag�merne

Andet:



Valg af løsning:

Turn All anvendes sammen med:

Turn All er inds�llet �l et interval på:

Turn All anvendes:

Resultat af at anvende Turn All:

Pa�enten/borgeren:

(sæt gerne flere krydser)

 En skummadras

 En vekseltrykmadras

 Vendesystem

Andet:

 30 minu�er

 60 minu�er

 90 minu�er

 Kun om na�en

 Både om na�en og �l hvil i løbet af dagen

 Hele �den. Borger/pa�ent er sengeliggende

 Sover bedre, oplever færre forstyrrelser

 Har færre smerter

 Har ingen rødme ved knoglefremspring

 Har et tryksår der er i bedring

 Er i bedre humør

Andet:



Din oplevelse af at bruge kipsystemet:

I hvor høj grad vurderer du, at Turn All har 

medvirket �l færre tunge lø�?

Hvordan vurderer du den trykaflastning som

Turn All giver?

Hvordan vurderer du den trykaflastning som

Turn All giver?

Hvordan vil du samlet vurdere Turn All?

 I høj grad

 I nogen grad

 I ringe grad

 Slet ikke

 Ved ikke

 God

 Nogenlunde

 Dårlig

Kommentar:

 God

 Nogenlunde

 Dårlig

Kommentar:
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