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Funktionsbeskrivelse forflytningsvejlederen                        

Formål 
 

At have fokus på forflytningsområdet har det formål, 
at medarbejdere kan planlægge og udføre arbejdet, 
så det er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt 
fuldt forsvarligt. 
Alle ledere og medarbejdere skal medvirke til et godt 
arbejdsmiljø, forbygge arbejdsskader og nedslidning 
ved at anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og 
forflytningsprincipper samt relevante arbejdsmiljø 
hjælpemidler. 
Nøglepersonerne på forflytningsområdet er 
forflytningsvejlederne med udgangspunkt i deres 
rolle og kompetence som vejleder. 
Der er uddannede forflytningsvejledere i alle 
området og på alle ældrecentre. 
Det er hensigten, at så meget 
undervisning/vejledning som muligt skal foregå 
praksisrettet, da vejledning relateret til konkrete 
forflytningsproblematikker give størst mening og 
læring for den enkelte medarbejder. 
 

Funktioner  
➢ Være synlig i hverdagen 
➢ Gå foran som det gode eksempel og derved 

påvirke praksis 
➢ Indlede dialoger om og være lydhør overfor 

kollegers løsningsforslag 
➢ Give råd og vejledning til kollegaer i: 

• Planlagte situationer 

• Akutte situationer 
➢ Ved behov støtte kontaktpersonen i at 

udarbejde handleplaner for forflytninger 
➢ Rådgive i forhold til brug af hjælpemidler 
➢ Kontakte andre samarbejdspartnere ved 

komplekse forflytningsopgaver, hvor der ikke 
kan findes en hensigtsmæssig løsning, f.eks. 
APV-konsulenten eller forflytningsinstruktør 
ved sundhedscentret. 

➢ Opsøgende funktion i form af, at 
observere/lytte efter, hvad der rær sig på 
forflytningsområdet, og tilbyde ”at gå med”. 

➢ Medansvarlig for at forflytningsområdet 
sættes på dagsorden til personalemøder 
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➢ Ansvarlig for at introducere nyansatte 
faglærte i, hvilke arbejdsopgaver og 
ansvarsområder forflytningsvejlederen har og 
hvem de i øvrigt kan inddrage i beslutninger 
på forflytningsområdet. 

➢ Ansvarlig for at introducere elever, 
studerende og ufaglærte i, hvilke 
arbejdsopgaver og ansvarsområder 
forflytningsvejlederen har og hvem de i øvrigt 
kan inddrage i beslutninger på 
forflytningsområdet. 
Introduktionen suppleres med konkret 
undervisning i de forflytningsprincipper, der 
anvendes hos borgeren. 

➢ Holde sig ajour med relevant viden på 
forflytningsområdet 

➢ Informere kolleger om ny relevant viden 
➢ Deltage i temadage og netværk for 

forflytningsvejledere 
➢ Informere ledelsen om belastende 

arbejdssituationer. 
 

Forflytningsvejledernes forventninger 
til kollegaer 
 

 
❖ At blive brugt som forflytningsvejleder og 

sparringspartner 
❖ At kollegaer er åbne og lydhøre i en 

konstruktiv dialog omkring 
forflytningsproblematikker 

❖ Problemløsning via fælles idéer 
❖ Ingen jantelov, men ros fra kollegaer 
❖ Respekt og accept af beslutninger 
❖ Fælles ansvar for elever 
❖ Øget bevidsthed om brug af egen krop. 

 

Forflytningsvejledernes faglige 
kompetencer 
 

Vejlederne skal deltage på en af ledelsen godkendt 
grunduddannelse som forflytningsvejleder. Efter 
endt uddannelse er man berettiget til funktionsløn. 
Vejledere skal være i stand til at undervise små 
grupper i forflytningsprincipper (kollegaer, elever og 
ferieafløsere) 
De faglige kompetencer understøttes af større viden 
om hjælpemidler og introduktion af nye 
hjælpemidler samt undervisning i disse. 
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Kompetence – og beslutningsniveauer 
 

1. Eksempelvis borgerens kontaktperson, der 
kan inddrages som første skridt, når der 
forekommer forflytningsproblematikker 

2. Forflytningsvejlederen kan – ved behov – 
inddrage: 

• APV-konsulenten, hvis det handler om 
APV hjælpemidler og/eller 

• Forflytningsinstruktør fra 
Forflytningsteamet på 
Sundhedscentret, hvis det handler om 
arbejdsbevægelser 

3. Ved tvivlsspørgsmål og uenigheder har APV-
konsulenten/terapeuterne med baggrund i en 
faglig vurdering, den overordnede 
beslutningskompetence. 

4. Arbejdsmiljørepræsentanten og lederen kan 
inddrages i dialog på alle niveauer og er 
overordnet ansvarlig for, at der findes 
løsninger. 

 

Mødestruktur 
 

ERFA møder: 
Forflytningsvejlederene i de enkelte områder/på de 
enkelte centre danner et netværk 
Formål: at drøfte lokale udfordringer, ajourføre 
praksis, sikre gældende retningslinjer følges og at 
videns dele. 
APV-konsulent/forflytningsinstruktører fra 
forflytningsteamet i Sundhedshuset deltager på 
opfordring ad hoc i møder, hvor der drøftes 
fokusområder, nye tiltag, cases, 
udviklingsmuligheder mm. 
 

Temadag/kursusdag 

 
Minimum én gang årlig afholdes en temadag for 
forflytningsvejledere. 
Formål: at formidle ny viden på forflytningsområdet, 
ajourføre 
praksis/forflytningsvejledning/retningslinjer/drøftelse 
af fælles opgaver. 
Indholdet kan planlægges som opfølgningskurser 
hvor præsentation og afprøvning af såvel nye som 
nuværende hjælpemidler indgår. 
Forflytningsinstruktører fra Sundhedscentret/APV 
konsulent planlægger indholdet af temadagen. 
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Pleje og Omsorg er ansvarlig for det praktiske – ex.: 
mødested, forplejning, indkaldelse til dagen mm. 
 

Undervisningsmateriale 
 

Der foreligger undervisningsmateriale, fælles basis- 
informationsmateriale om forflytning. Materialet 
udleveres af forflytningsvejlederen til elever, 
studerende/ferieafløsere og nyansatte i forbindelse 
med introduktion til området. 
Denne folder ligger på Skive.dk/SD – under pjecer, 
forflytning – revideret juni 2015. 
 

Uddannelse af forflytningsvejleder 

 
Der udbydes et grundkursus for nye 
forflytningsvejledere hvert 2. år  med max 12 
deltagere. Er der ledige pladser, tilbydes de 
uddannede forflytningsvejledere, der ønsker 
repetition, pladsen efter aftale med egen leder, da 
det er forbundet med en kursusudgift. 
Kurset tilbydes ligeledes personalet på 
Socialområdet. 
Undervisere: 2 trænende terapeuter fra 
Sundhedshuset, APV-konsulenten eller anden 
udbyder. 
Undervisningslokaler: Sundhedscentret arrangerer. 
 

Undervisning til sommerferievikarer 
 

Ferieafløsere undervises i områderne ved den/de 
lokale forflytningsvejleder/e 
Der er mødepligt for nyansatte, der ikke tidligere har 
deltaget i undervisningen. Undervisningen finder om 
muligt sted i den første uge af vikariatet, eller når der 
er plads på et hold. 
 

Supplerende litteratur 
 

www.arbejdsmiljoweb.dk – søg forflytningsguiden 
www.forflyt.dk  
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/ 
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