Evidens för uppresningsbygel Eva
En enkät skickades ut till 207 hjälpmedelsförskrivare inom Jönköpings län som under perioden
februari 2016 till april 2018 förskrivit uppresningsbygel Eva. 134 förskrivare har besvarat enkäten
vilket ger en svarsfrekvens på 64,7 %. 50 % av förskrivarna har gjort fler än 10 förskrivningar.


Merparten av förskrivningarna har gjorts till patienter med allmän svaghet följt av
balanssvårigheter samt till patienter inskrivna i palliativ vård. Flera förskrivare har när
möjlighet till kommentarer ges påtalat att de inte förskriver hjälpmedel utifrån diagnos utan
funktionsnedsättningen styr valet av hjälpmedel.



Det vanligaste målet för förskrivning av uppresningsbygel Eva är överflyttning i och ur säng.
Följt av att kunna vända sig i sängen eller annan lägesförändring.

Vilka mål är de vanligaste när du förskriver Uppresning Eva med bygel? Ange max tre mål.



Att patienten självständigt ska kunna utföra en aktivitet var syftet med förskrivning i 91 % av
fallen.



De flesta patienterna, 99,3%, hade nytta av sitt uppresningsstöd varje dag eller flera gånger
varje dag.



Flertalet av patienterna, 87,2%, hade nytta av sitt hjälpmedel under lång tid (mer än tre
månader).



Den risk som flest förskrivare noterat var att det fanns klämrisk vid kombination med
reglerbar säng. Några förskrivare påtalade också att det kan finnas ett riskmoment om
uppresningsbygeln flyttas på sängramen, men de flesta förskrivarna noterade ingen risk.



16,4 % av förskrivarna tyckte att det var svårt eller ganska svårt att bedöma om sängramen
var lämplig.



92,6 % av förskrivarna bedömde det som lätt eller mycket lätt att bedöma den sammantagna
risken vid användning av uppresningsbygel Eva.



Störst effekt visade sig uppresningsbygel Eva har på problemet överflyttning i och ur säng där
förskrivarna uppgett att 93,3 % av patienterna med problemet har mycket stor effekt eller
stor effekt av uppresningsbygel Eva.



Även vid problemet uppresning från sittande uppger förskrivarna att patienterna har god
nytta av uppresningsbygel Eva. 88,1% av patienterna har haft mycket stor eller stor effekt på
problemet.



Vid vändning i säng eller annan lägesförändring gav uppresningsbygel Eva stor effekt på
problemet för 55,4% av patienterna.

