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Hjælper
Jeg vil gerne starte med, at
du fortæller en smule om dig
selv.

Uddannelse – hvornår?
Efteruddannelse?
Erhvervserfaring?
Kendskab til borger?

Forskningsspørgsmål

Interviewspørgsmål

Opfølgende/afklarende
spørgsmål

Hvilke forudsætninger har
hjælperen for brug af
ståløfter?

Kan du fortælle lidt om
hvilket kendskab, du har til
ståløftere og brugen af dem?

Har du modtaget
undervisning i brug af
ståløfter?
Har du modtaget undervisning i brug af den
specifikke ståløfter til X?

Kan du huske, hvilke
områder der blev lagt vægt
på i instruktionen af
ståløfteren?

Pålægning af sejl?
Håndtering af ståløfteren?
Placering af brugeren i den
siddende stilling?
Er der udarbejdet en guide til
hjælperne?

Hvilke faktorer har haft
betydning for, at der er valgt
ståløfter til forflytning af X?

Kan du fortælle, hvorfor du
synes, at X skal forflyttes
med ståløfter?

Hvilke fordele er der for X?
Hvilke fordele er der for
hjælperen?
Er X nem at placere i
kørestolen?
Er der forhold, som gør det
svært at få placeret X i
kørestolen?

Bruges andre hjælpemidler?
Og er der forskel på
resultatet af, hvordan X
kommer til at sidde i sin
kørestol?

Kan du nævne 3 faktorer, du Rejse-/ståfunktion?
vægter højt ved forflytning til
kørestol med ståløfter?
Pålægning af sejl?
Hvordan X kommer til at
sidde i sin kørestol?
Af- og påklædning?
Hvor lang tid det tager?

Hvordan oplever hjælperen,
at X kommer til at sidde i sin
kørestol, når han forflyttes
med ståløfter?

Kan du fortælle, hvordan du
synes, at X sidder i sin
kørestol efter, at han er
forflyttet med ståløfter??

Kan du beskrive det?
Er bagdelen helt tilbage i
sædet?
Sidder X lige i stolen?
Har han god rygstøtte?
Sidder han stabilt?
Har han brug for at flytte sig
efterfølgende?
Er der forskel på, om det er
morgen eller aften?

Kan du fortælle, hvilke
aktiviteter X kan udføre, når
han sidder i sin kørestol?

Kan han bruge sine arme og
hænder?
Til at køre kørestolen?
Til at spise?
Til andre ting?

Afsluttende del.

Har du noget, du ønsker at
tilføje?
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