
Hvordan kan vi optimere vores 
arbejdsprocesser uden at gå på 
kompromis med arbejdsmiljøet, 
sikkerheden for borgeren/patien-
ten og ikke mindst værdigheden.

Mål
Deltagerne får indblik i, hvordan det 
er muligt at arbejde én person i pleje- 
og forflytningssituationer. Deltagerne 
bliver bevidste om, hvordan det er 
muligt at frigive tid, sikre et godt ar-
bejdsmiljø, forbedre arbejdsgange og 
komforten hos borgeren / patienten 
via optimal brug af loftlifte og sejl. 

Deltagerne vil blive præsenteret for 
konkrete værktøjer (bl.a. i form af ana-
lysemetoder og algoritmer) der kan 
bruges hjemme i egen organisation.  

Målgruppe
Seminaret henvender sig til fagperso-
ner indenfor social og sundhedsom-
rådet, forflytningsvejledere, terapeuter 
og pædagoger der arbejder med 
forflytning og håndtering af borgere / 
patienter.

Indhold
Seminaret er opdelt i 3 blokke.

BLOK 1  vil fokusere på baggrunden 
for at vi skal gå fra at være 2 personer 
til 1 om arbejdet.

BLOK 2  vil fokusere på hvordan det 
er muligt at vurdere hvornår det er til-
strækkelig at være én medarbejder til 
at foretage en forflytning / håndtering 
med lift.

BLOK 3  vil fokusere på hvordan man 
fagligt og kompetent kan arbejde én 
person i forskellige situationer. 

Kontakt os på tlf. 8741 3100 
eller salgdk@guldmann.com
www.guldmann.com

PROGRAM

BLOK 1

09.00 – 09.30 VELKOMST, KAFFE OG GENNEMGANG AF PROGRAMMET

09.30 – 10.15 BAGRUND OG HVORFOR SKAL VI GÅ FRA 2 TIL 1?

BLOK 2

10.15 – 11.15 VURDERINGSREDSKABER

11.15 – 12.00 HVILKE SEJLTYPER UNDERSTØTTER ARBEJDET

12.00 – 12.45 FROKOST

BLOK 3

12-45 – 13.00 PRÆSENTATION AF DET PRAKTISKE ARBEJDE

13.00 – 14.45 PRAKTISK ARBEJDE MED FORSKELLIGE SITUATIONER / CASES

14.45 – 15.00 OPSAMLING OG AFSLUTNING

Når én er nok
– Seminar
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HVORDAN KAN DU 
UDNYTTE LOFTLIFTEN I 
FLERE SAMMENHÆNGE?

HVORNÅR ER ÉN NOK OG 
HVORNÅR ER ÉN IKKE NOK? 

HVORDAN KAN DU ÆNDRE 
ARBEJDSMETODE?


