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Social og sundhed 2018

Vejlederuddannelsen inden for forflytning har
givet mig en helt ny forståelse for området og
ikke mindst for naturlig bevægelse. Jeg har bl.a.
lært, hvor vigtigt det er at inddrage både borger
og kolleger i den enkelte forflytningssituation,
og jeg har fået en større forståelse for, hvordan
jeg passer på mig selv. Uddannelsen har sat et
helt nyt perspektiv på mit arbejde, fordi jeg som
vejleder i høj grad også skal tænke over, hvordan
jeg kommunikerer og formidler, og det er super
spændende!
Mia Thomsen, Frederikshavn
om forflytningsvejlederuddannelsen

Økonomi

Yderligere information

Det opkræves et deltagergebyr på kurserne
efter gældende regler. Der kan søges om
løntabsgodtgørelse, samt tilskud til befordring og kost samt logi efter gældende
regler.

Faglærer Inger Hybschmann
Tlf.: 9633 2333
E-mail: ihy@amunordjylland.dk

Tilmelding

Forflytningskundskab

Virksomhedskonsulent Inger Knudsen
Tlf.: 9633 2328
E-mail: iknu@amunordjylland.dk
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Uddannelse til medarbejdere i
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Tilmelding til kurserne skal ske på:
www.efteruddannelse.dk
Virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende kan her tilmelde ansatte til de kurser,
der fremgår af efteruddannelse.dk.

ældre- og handicapområdet

Forflytningskundskab 2018
Forflytning er meget mere end blot at flytte
en borger fra A til B. Forflytningskurserne
på AMU Nordjylland, tager udgangspunkt
i Per Halvor Lundes teori og praksis. Her
igennem får deltagerne indsigt i de teknikker i forbindelse med forflytning, der er
mest hensigtsmæssig for den enkelte borger og hjælper.

Grundlæggende
forflytningskundskab

Forflytningsvejlederuddannelsen

Spilerdug – påklædning

Er for dig, der er på vej ind i SOSU-faget,
som vikar eller elev. På kurset vil der være
fokus på at øge deltagernes egen kropsbevidsthed samt etik i praksis.

Uddannelsen giver deltageren viden til at
varetage funktionen som forflytningsvejleder inden for eget område. Der er fokus
på egen praksis og forflytningsvejlederen
som rollemodel.

Kurset lærer deltageren, at bruge spilerdugen til alle former for påklædning – fx til
iklædning af bluser, bukser og sko. Derudover undervises i anvendelse af spilerdug i
forbindelse med påsætning og aftagning af
støttestrømper. Bruges spilerdug i arbejdet,
kan fingre, hænder og skuldre aflastes.

Samtidigt lærer deltagerne forståelse for
borgerens følelsesmæssige opfattelse af
forflytning. De rigtige teknikker kombineret
med empati giver de bedste forudsætninger
for en god forflytning og for borgerens udnyttelse af egne ressourcer.

Deltageren træner arbejdsmetoder og konkrete forflytninger, der understøtter borgerens egne ressourcer, så forflytningen bliver
et samarbejde mellem hjælper og borger.
På kurset øver deltagerne brug af diverse
lifte. Der arbejdes med analyse, planlægning, udførelse og evaluering af enkle forflytninger.

Forflytningskundskab, Brush-up

AMU mål: 40392
Varighed: 2 dage
Opstartsdato: 27/8

Et brush-up kursus er et specielt tilrettelagt
forløb for personalegrupper i ældre/handicapområdet.

IDV*
Varighed: 1 dag
Opstartsdato: Ring og hør nærmere

Vi anvender de mest benyttede hjælpemidler. Der blive informeret om lovgivningen på
området og givet inspiration til, hvor man
som medarbejder kan blive opdateret med
relevante informationer.
Deltagerne vil arbejde med pædagogiske og
didaktiske overvejelser og undervisningsplaner samt berøre kommunikation og konflikthåndtering i forhold til vejlederrollen.
Deltageren bedes medbringe kopi af gældende Forflytningspolitik. Uddannelsen kan
også tilrettelægges efter kommunernes behov. Ring og hør nærmere.

Interesserede kan aftale et kursusforløb
med AMU Nordjylland, der passer til den enkelte organisation/virksomhed. Kurset kan
fx bestå af opfriskning af allerede kendte
forflytninger og træning i de nyeste metoder. Kontakt os for yderligere informationer.
AMU mål: 40392
Varighed: 2 dage
Opstartsdatoer: RIng og hør nærmere

Der trænes i analyse, planlægning, udførelse og evaluering af en forflytning, som
grundlag for at vejlede. Deltageren øver
iagttagelse af kollegers arbejdsstillinger
samt giver feedback.

+ støttestrømper

Det har været fantastisk for mig at tage uddannelsen som Forflytningsvejleder. Selvom jeg har arbejdet
inden for området siden 1997, så har kurset virkelig
været en øjenåbner for mig. Jeg har fået ny indsigt i,
hvordan jeg kan bruge den enkelte borgers ressourcer
og samtidig tage hensyn til mig selv i arbejdet. Noget
af det, som har gjort uddannelsen særlig god, er kombinationen af teori og praktiske øvelser – og så har vi
haft en rigtig dygtig lærer.
Jette Sigh fra Bedsted ved Thy
om forflytningsvejlederuddannelsen

AMU mål: 40392, 48050, 45369
Varighed: 7 dage
Opstartsdato: 29/8

Modul 1: 29 – 31/8
Modul 2: 8 – 9/10
Modul 3: 29 – 30/10
*IDV (Indtægtsdækket virksomhed) er kursusaktiviteter,
der er specielt udviklet til en virksomhed. Kunden betaler
alle omkostninger til gennemførsel, og der ydes ikke
løntabsgodtgørelse.

