Bilag til F5.1.2

Retningslinje for soloforflytning
Vurderingskompetence:
Vurderingen af om forflytningen med lift kan foretages ved hjælp af én person kan kun foretages af
forflytningsvejleder (FV) og/eller arbejdsmiljørepræsentant (AMIR).
Uddannelse
FV og AMIR skal have et kursus i at vurdere soloforflytninger, og FV skal herefter kunne undervise
i forflytningen. Det er kun FV, der kan oplære kollegaer i forflytningen.
Medarbejderens overvejelser ifm forflytning med loftlift:
• Er hun/han tryg ved at skulle forflytte alene i den aktuelle situation?
• Har hun/han fået undervisning i brug af relevante APV-redskaber?
Vurdering og dokumentation
Forflytning af borgeren skal vurderes i hjemmet af FV og/eller AMIR
Der skal udarbejdes en forflytningsplan i Nexus, hvor det tydeligt fremgår, om borger må
soloforflyttes, og i givet fald hvilke forflytninger, det så handler om. Dette skal vurderes i både dag,
aften og nattevagt.
Ved halve/delvise soloforflytninger, foretages dele af forflytningerne via. soloforflytninger og andre
vha. 2 personaler
Vurderingen er kun gældende så længe borgeren opfylder de kriterier der var gældende ved
vurdering.
Forflytningskonsulenten skal kontaktes i tvivlstilfælde.
Kriterier der skal overvejelse ifm udarbejdelse af forflytningsplan:
• Rutediagrammer (1 eller 2 hjælpere, stålift, sejlpålægning liggende, sejlpålægning
siddende) 1
• Risikovurderinger 2
• Hvilke APV-hjælpemidler er der behov for?
Hvem kan varetage soloforflytning:
Alle fastansatte som er blevet sidemandsoplært i soloforflytninger af FV og som er instrueret i brug
af relevante hjælpemidler.
Eksterne vikarer og afløsere skal ikke ind i et hjem hvor der forflyttes med 1 person. Vikarer fra
Brøndbys eget vikarkorps skal uddannes ligesom det øvrige personale, så de ligestilles i arbejdet.
Det skal være klart i forflytningsplanen, at når borgeren i situationen vurderes ikke at være egnet til
soloforflytningen grundet f.eks. ændringer i fysisk og psykisk tilstand, så er man forpligtet til at
ringe efter hjælp. Ændringen dokumenteres og evt. revurdering foranstaltes.
Elever skal altid have en vejleder med, ved forflytning med 1 person, men kan godt udføre opgaven.
Rutediagrammer findes på G-drevet under følgende sti: g:\socfv\ældre og omsorg\faelles\forflytning\mappe til
forflytningsvejledere\rutediagram
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Risikovurderinger findes under på G-drevet under følgende sti: g:\socfv\ældre og omsorg\faelles\forflytning\mappe til
forflytningsvejledre\risikovurdering
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