
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revideret december 2019 af Bente, Kirsten, Pia og Gitte 

Gå ind i app’en ”Telenor MDM” på din tlf. og vælg de tre prikker i øverste højre hjørne. 

Herunder er der et punkt, som hedder ”App Storage”.  Listen er alfabetisk—vælg QR -

scanner. Denne App kan bruges til at ”åbne”  ovenstående QR koder. 

www.skive.dk 

 

Forflytning 
Mindst mulig kraft med størst mulig effekt 

 

DEN GODE 
FORFLYTNING 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God forflytningsteknik forebygger nedslidning og forhindrer 

arbejdsulykker, men teknikken hjælper kun, hvis du/I bruger den i 

dagligdagen. 

 

Det er ligeledes vigtig  

at kunne sige fra ved 

tungt arbejde og legalt 

at bede om hjælp. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

De 7 gyldne regler 

 
1. Udnyt borgerens ressourcer 

2. Brug hjælpemidler 

3. Rul, træk og skub – undgå løft 

4. Bliv enige om, hvad der skal gøres 

5. Pas på pludselige hændelser 

6. Bed om hjælp 

7. Tænk kreativt!  

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremgangsmåde ved bestilling af arbejdsmiljø-
hjælpemidler: 

 
Forflytningsvejlederen laver, sammen med det daglige per-

sonale, en vurdering af forflytningsproblematikken og finder 

frem til det egnede hjælpemiddel. 

 

Derefter udfærdiges skemaet “Arbejdsmiljø hjælpemidler- 

skema i Nexus og der sendes en advis til APV konsulenten i 

advisgruppen “Hjælpemiddelservice” med henvisning til 

denne. 

 

På baggrund af skemaet og henvendelse på advis laver APV 

konsulenten bestilling og Hjælpemiddelservice leverer hjæl-

pemidlerne. 

 

 

APV Hjælpemidlerne er listet op i håndbogen for arbejdsmiljø 

hjælpemidler. Den findes på SD under punktet 

“Forflytning og arbejdsmiljøhjælpemidler” og hånd-

bogen hedder “Arbejdsmiljø hjælpemidler” 

 
  

 



Ansvar: 

Det er kontaktpersonen, der har hovedansvar for at 

forflytningsbeskrivelser i døgnrytme/handleanvisning er lavet og 

opdateret. Beskrivelserne kan evt. skrives i samarbejde med 

forflytningsvejlederen. 

Alle skal respektere den forflytningsprocedure, der fremgår af 

døgnrytme/handleanvisning. 

 

Ved problemer med forflytninger kontaktes forflytningsvejlederen, 

der har mulighed for at inddrage  APV konsulenten ved behov.  
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BORGER 

 Skab rammer for god forflytning 

I skal vurdere: 

• Borgeren: 

Hvordan kan vi støtte borgerens naturlige 

bevægemønster. 

Hvilke dele af bevægelserne kan borger selv 

gøre. 

Evne til at samarbejde og kommunikere, 

sygdom, handicap, vægt m.m. 

• Belastning: Arbejdsstillinger, tyngde 

Hvor ”hænger” borgeren fast og hvor/

hvordan nedsættes friktion (hjælpemidler) 

• Arbejdsstedet: Indretning, pladsforhold, transportveje m.m. 

I skal overveje: 

• Om der er behov for hjælp fra en kollega 

• Behov for hjælpemidler 

• Hvilken tilgang/guidning borgeren har brug for, f.eks. fysisk 

støtte eller verbal støtte— kun én guider/taler  mm. 

 

• Hvordan skal jeg/vi  stå/arbejde, for at opnå en god 

arbejdsstilling.  

Planlæg forflytningen: 

 

• Skab plads, flyt rundt på tingene, så arbejdspladsen bliver 

hensigtsmæssig 

• Skaf de nødvendige hjælpemidler 

• Sørg for at de, der skal deltage i forflytningen er tilstede 



Det naturlige bevægemønster            
 

Er den måde vi bevæger os på, f.eks. når 

vi rejser og sætter os, eller vender os i 

sengen, uden at vi behøver at tænke over 

det. Bevægemønsteret er næsten ens for 

alle.  Man løfter/flytter sig i mindre bevægelser for f.eks. at dreje 

sig rundt i sengen. Man bruger kroppen som vægtstang, når man 

læner sig frem og rejser sig fra siddende. Naturligt bevægemønster 

har sit eget tempo, sin egen rytme og afstand. Man forflytter sig 

over mindre afstande, langsommere og i mindre etaper, jo ældre 

og jo mere handicappet man er. Vær opmærksom på at minimere 

gnidningsmodstanden og del bevægelsen op i flere små 

bevægelser. 

 

                                            

Trykpunkter                                    

Der hvor borgeren har tungest 

kontakt med underlaget, opstår 

der trykpunkter og gnidnings-

modstand. Gnidningsmodstanden 

gør det besværligt at flytte en 

person passivt f.eks. ud til sengekanten. Det vigtige er at nedsætte 

gnidningsmodstanden, der hvor borger ”hænger fast” i underlaget. 

Kan borger ikke selv løfte sig, kan man lægge glidemateriale under 

trykpunkterne og lette forflytningen. 

 

 

 Forflytningsvejledninger med brug af spilerdug kan findes 

på nedenstående links: 

Billeder: 

http://spilerdug.dk/brug-af-

spilerdug/  

 

Her kan du bl.a. finde: 

• Generel brug af spilerdug 

• Forflytning i seng 

• Placering af sejl 

• Op at sidde på sengekant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videos 

https://spilerdug.dk/video/ 

Her kan du bl.a. finde: 

• Højere op i seng 

• Påklædning bukser, sko, 

strømper, skjorte, bluse mm. 

• Placering i kørestol 

  

http://spilerdug.dk/brug-af-spilerdug/
http://spilerdug.dk/brug-af-spilerdug/


Kend de 5 benspænd: 
 

 Vær opmærksom på, hvad der kan spænde ben for den gode 

forflytning:         

 
Vaner 
 

Det kræver en vedholdende ind-

sats at ændre holdninger og ind-

groede vaner, og både den en-

kelte og arbejdspladsen som 

helhed skal tage ansvar for det 

 

 

Travlhed og stress 

 
 

Hvis du arbejder under stort 

pres i det daglige, vil du være  

tilbøjelig til fx. selv at foretage 

en forflytning i stedet for at 

vente på en kollega.  

 

 

Dilemmaer 
             

Du kan opleve, at hensynet til 

borgeren vejer tungere i den 

konkrete situation end hensynet 

til eget arbejdsmiljø.  

 

 

 

Usikkerhed  Virkeligheden er aldrig helt så 

enkel som på forflytningskurset. 

 

 

Borgerens tilstand Hvis f.eks. demens forhindrer 

borgeren i at se formålet med 

det, hjælperen gør, og han der-

for er passiv eller ligefrem kæm-

per imod.  

 

 

 

 

 

 

Bådprincippet                                                                           

Princippet går ud 

på at samle 

trykket/vægten i 

ét punkt og lægge 

glidemateriale (her 

en rundstok) 

under dette trykpunkt. Vægten på glidematerialet koncentreres ved 

at rulle borger over på det. Borgeren (båden) glider nu hen over 

underlaget og man undgår at løfte. Giv skub og trækkraft en 

retning, som minder om det naturlige bevægemønster. 

 

Vægtstangsprincip   

Ved at udnytte 

vægtstangsprincippet, 

bliver du stærkere end 

du er. f.eks. ved at 

”forlænge” dine arme 

med et lagen. Eller 

hvis du bruger 

borgerens bøjede ben som aktiv vægtstang i en vending, for at 

hjælpe ham fra rygliggende til sideliggende. At benytte 

vægtoverføring fra forreste til bagerste ben er ligeledes ud fra dette 

princip, hvor hjælper bruger sin kropsvægt og ikke sin muskelkraft 

til at hjælpe med en forflytning. 



HUSK: 

 Start i udgangsstilling. Sæt fødderne i skridt- stående  stilling, 

og ha´ så meget afstand mellem fødderne, at det svarer til 

din egen hoftebredde. (Mærk balancen) 

 VIGTIGT at have fastsiddende fodtøj 

 Brug helhåndsfatning. Dvs. flad hånd og samlede fingre 

 Arbejd med strakte håndled og sænkede skuldre 

 Nedsæt friktionen, brug de nødvendige hjælpemidler 

  

 Bevar din lodlinje: Vrid aldrig i kroppen - en god huskeregel er 

at næse, knæ og tæer altid skal pege i samme retning. HUSK

flytbare fødder 

 Hvis det er nødvendigt at bøje sig frem, så bøj i hoften og ikke 

i ryggen (lænden skal være ret) 

 Gå så tæt som muligt på den person/”byrde” du skal arbejde 

med.  

 Gå ned i knæ, således at du bruger de store muskelgrupper 

(især lårmusklerne) 

 Brug vægtoverføring 

VIGTIGT AT NEDSÆTTE FRIKTIONEN PÅ DE VISTE PUNKTER 

Desuden er det altid vigtigt: 

 

 At borgeren så vidt muligt bruger naturlige bevægemønstre 

 At afpasse hjælpeindsatsen efter borgerens ressourcer 

 Hjælp aldrig for meget. Vedligehold og/eller genfind borgerens 

funktionsniveau. Stil relevante krav f.eks. Hvis borgeren kan 

samle ting op fra gulvet, kan han måske også nå sine fødder 

og tage strømper og sko på 

 Spørg ind til borgeren. Indhent oplysninger i døgnrytmeplan/ 

handleanvisning vedrørende forflytninger 

 Giv gode anvisninger. Ord og tonefald styrer handling 

 Brug hjælpemidler: f.eks. spilerdug. Udnyt indstillingerne på 

seng, kørestol osv. Få borgeren til at hjælpe om muligt. Kip 

stol frem når sejlet fjernes bag ryg - OBS - tyngdeloven! 

 Brug sengens funktioner og elevér fodende når borgeren skal 

længere op i seng, eller når der skal gives (kompressions-) 

strømper på. Elevér hovedende for at komme til siddende på 

sengekant. Vigtigt at arbejde uden sengehest, samt fjerne 

sengegavle efter behov 

 Støt borgeren ved f.eks. hofte, skulderparti, lår - MEN undgå 

områder som under  arme/armhuler (er ikke håndtag), knæ, 

nakke etc. 

 

 

 


