
Hvordan kan du  
udnytte loftliften i 
flere sammenHænge?

er borgeren / patienten 
tryg?

Hvornår er én nok 
og Hvornår er én ikke 
nok?

Hvilken konsekvens 
Har dine arbejdsme-
toder for din krop og 
borgeren / patienten?

Hvordan kan du ændre 
arbejdsmetode?

styrk din og kolleger-
nes  fagligHed!

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

Guldmann Consulting ”klædte” Ser-
vicestyrelsen på til opstart af ABT-
projektet om forflytning og afprøvning 
af nye hjælpemidler på plejecentre  
og i hjemmeplejen. 

Dette viste, at det er muligt at gå  
fra 2 til 1 medarbejder i ca. 75 % af 
alle  forflytninger. Projektet viste, at  
hjælpemidler kombineret med en 
intensiv uddannelsesindsats og ved 
en hensigtsmæssig organisering af 
arbejdet kan 3 ud af 4 forflytninger 
foretages af 1 medarbejder.

Kilde: Servicestyrelsen, Business case for  
ABT-projekt om forflytning Maj 2011.

På baggrund af erfaringerne fra  
Servicestyrelsens projekt og  
Guldmann Consultings egne  
erfaringer har vi udviklet uddannel-
seskonceptet ’Når én er nok  
– At gå fra automatik til vurdering’.

Uddannelseskonceptet henvender 
sig til plejeorganisationer der ønsker 
at øge effektiviteten og udnytte  
ressourcerne optimalt. Igennem im-
plementering af ’Når én er nok  
– At gå fra automatik til vurdering’ 
bliver det muligt at frigive tid hos 
medarbejderne, forbedre medarbej-
dernes arbejdsgange og arbejdsmiljø 
samt forbedre serviceniveauet overfor 
borgeren / patienten.

Bag uddannelsen ligger et veldoku-
menteret og professionelt udviklings-
arbejde, hvor de væsentligste teorier 
og pointer er omsat til letforståeligt og 
professionelt undervisningsmateriale.

Elementer i uddannelsen
• Holdninger og etik
• Håndtering af modstand og for-

ståelse for forandringsprocesser
• Implementering af nye arbejds-

metoder
• Vurderings- og analyseprocesser 

med fokus på at være en medar-
bejder

• Optimering af løfte- og forflytnings-
processer

• Praktisk arbejde med fokus på 
hvordan en person fagligt og  
kompetent kan udføre løfte- og 
forflytningsprocesser 

• Bedside undervisning

Guldmann Consulting kan bl.a. 
tilbyde at
• Udarbejde et projektdesign mål-

rettet Jeres organisation, der 
beskriver forløbet fra start til slut

• Udarbejde / give input til en 
forflytningspolitik der understøtter 
implementeringen

• Rådgive i forbindelse med evt.  
nye visitationsprocedurer der  
understøtter implementeringen 

• Afholde arrangementer der sikrer 
forankring i Jeres organisation

• Uddannelse af medarbejdere, 
forflytningsvejledere, terapeuter  
og andre relevante personer i 
Jeres organisation på et højt fagligt 
og kompetent niveau

• Løbende rådgivning fra start til slut
• Evaluering af projekt / forløb

”når én er nok”
– at gå fra automatik til vurdering

uddannelsesforløb


