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FORFLYTNING 
 

 

 
Indledning 

 
Forflytningspolitikken skal være med til, at sætte arbejdsmiljøet på 
dagsordenen og fastholde kvalitet i arbejdet. Med baggrund i 
kommunens værdier skal den medvirke til at skabe en fælles kultur på 
området således, at borgerne bliver behandlet på en værdig og 
aktiverende måde, samtidig med at den enkelte medarbejder er 
opmærksom på, at arbejde sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssig 
fuldt forsvarligt. 
Politikken skal bl.a. tydeliggøre, hvem der tager sig af hvilke opgaver, og 
hvem der har ansvaret.  
Politikken kan også bruges i forhold til uoverensstemmelser med 
borgere og pårørende. 
 

 
Formål 

 

• At overholde arbejdsmiljøloven 

• At reducere nedslidning hos medarbejderne 

• At det gode arbejdsmiljø bliver en synlig del af medarbejdernes 
hverdag. 

• At medarbejderne på alle niveauer via introduktion og 
undervisning får en ensartet tilgang til forflytning. 

• At ingen medarbejdere arbejder med forflytning uden at være 
introduceret til området. 

• At nedsætte sygefraværet blandt medarbejderne 

• At skabe større trivsel på arbejdspladserne gemmen en fælles 
kultur 

• At vedligeholde borgerens færdigheder under hensyntagen til 
medarbejderens arbejdsmiljø. 

 

 
Målet nås ved 

 

• Arbejde med APV (ArbejdsPladsVurdering) i forhold til de fysiske 
rammer – herunder pladsforhold, hjælpemidler, 
forflytningsplanen i borgerens døgnrytmebeskrivelse samt det 
psykiske arbejdsmiljø. 

• Forflytningsvejlederen har vejlederuddannelsen 
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• Sætte fokus på kontinuerlig undervisning af fastansatte 
medarbejdere 

• Forflytningskursus til uuddannede afløsere og elever. 

• Instruktion og vejledning til alle nyansatte i introduktionen 

• Alle medarbejdere instrueres i at arbejde efter 
forflytningsprincipperne. 

• Alle medarbejdere anvender den teknik, der er beskrevet i 
borgerens døgnrytme 

• Forflytning er et fast punkt på dagsordenen ved 
personalemøder, ved akutte tilfælde ved gruppemøder. 

Dette sker i et samarbejde mellem ledelsen, et uddannet korps af 
forflytningsvejledere, vores APV-konsulent, medarbejdere og 
arbejdsmiljørepræsentanter. 
 

 
Ansvarsfordeling 

 

• Arbejdsgiveren – dvs. Skive Kommune, har det overordnede 
ansvar for, at arbejdet kan planlægges og udføres sundheds- og 
sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det er kommunens ansvar, 
at arbejdsmiljøgrupperne inddrages i dette arbejde. 
Arbejdsgiveren har desuden ansvaret for, at de nødvendige 
tekniske hjælpemidler er til rådighed og der tilbydes instruktion 
og oplæring. 
 

• Lederen for plejeboligenheden og lederen for hjemmeplejen, 
områdeleder, teamkoordinatorer, forflytningsvejledere og 
arbejdsmiljørepræsentanter – har ansvaret for, at arbejdsstedet 
er forsvarligt indrettet, inden arbejdet udføres. Der er dog 
situationer med akutte udskrivninger til eget hjem, hvor 
arbejdsstedet ikke er optimalt indrettet. Her må man 
midlertidigt arbejde efter ”det muliges kunst”. Det vil sige, at 
medarbejderen stadig arbejder sikkerhedsmæssigt og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt – med en alternativ 
indretning og alternative forflytningsløsninger. Hjemmet 
indrettes forsvarligt hurtigst muligt. 
 
Lederen for plejeboligenheden og lederen for hjemmeplejen, 
områdeleder, teamkoordinatorer, forflytningsvejledere og 
arbejdsmiljørepræsentanter har ansvaret for, at medarbejderne 
løbende får instruktion og oplæring, at der er udarbejdet en APV 
og at de nødvendige hjælpemidler er til rådighed. Lederne har 
pligt til at delagtiggøre den øverste ledelse i forhold, som kan 
have alvorlige konsekvenser for arbejdsmiljøet. 
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• Medarbejderen – har ansvaret for at overholde de regler og 
anvisninger ledelsen har givet, dvs. lederen for 
plejeboligenheden og lederen for hjemmeplejen, områdeleder, 
teamkoordinatorer, forflytningsvejleder og 
arbejdsmiljørepræsentanter. Medarbejderen skal meddele 
eventuelle fejl og mangler til forflytningsvejleder, 
arbejdsmiljørepræsentanten, teamkoordinatoren, områdeleder 
eller til lederen af plejeboligenheden eller hjemmeplejen, og skal 
være opmærksom på forhold, der være til skade eller gavn for 
arbejdsmiljøet. 
 

• APV-konsulent – giver sparring til forflytningsvejledere på 
muligheder for brug af hjælpemidler samt at finde alternative 
muligheder. 

 

 
Instrukser og 
vejledninger findes i 
Skive. dk/SD 

 
Instrukser, bl.a. ved fald  
Se: https://www.skive.dk/borger/aeldre/skivedksd/instrukser-og-
vejledninger/ 
 
Pjecer, bl.a. ”forflytning” m.fl. 
Se: https://www.skive.dk/borger/aeldre/skivedksd/pjecer/ 
 

 
Forflytnings 
politikken skal 
overholdes! 

 
Hvis ledere eller medarbejdere ikke overholder forflytningspolitikken vil 
vedkommendes ansættelsesforhold kunne tages op til vurdering. 
 

 
Evaluering af 
forflytningspolitikken 

 
Forflytningspolitikken evalueres efter et år på følgende aktiviteter: 

• Arbejdsopgaverne for forflytningsvejlederne  

• Netværk for forflytningsvejlederne 

• Undervisningsaktiviteter 

• Hjælpemiddelområdet 

• Aktiviteter på arbejdsstederne (er der en effekt i forhold til 
anmeldte arbejdsskader på plejeområdet. 
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