
Hur kan taklyften  
användas i flera olika 
sammanHang?

är patienten trygg?

när räcker det med  
en person, ocH när  
beHöver man vara fler?

Hur inverkar dina  
arbetsmetoder på  
din kropp ocH på  
patienten?

Hur kan du ändra på 
dina arbetsmetoder?

stärk ditt ocH dina  
kollegors yrkes- 
kunnande!

Kontakta oss på telefon  
0322 55290 eller 
info@guldmann.se 
www.guldmann.se

Guldmann Consulting har interna-
tionell erfarenhet av och expertkun-
skaper inom ergonomi, förflyttning, 
mobilisering och hjälpmedel. Vi är le-
dande när det gäller att optimera och 
organisera arbetet inom vårdsektorn, 
så att mer tid kan läggas på omsorg. 
Guldmann Consulting var med och 
startade det första större projektet för 
Servicestyrelsen i Danmark, där fokus 
låg på att gå ned från 2 till 1 medar-
betare vid forflyttningar.

Källa: Servicestyrelsen, Business case for  
ABT-projekt om forflytning, maj 2011.

Mot bakgrund av erfarenheterna från 
Servicestyrelsens projekt och Guld-
mann Consultings egna erfarenheter 
har vi tagit fram utbildningskonceptet  
’När det räcker med en person  
– att gå från automatik till  
värdering’.

Utbildningskonceptet riktar sig till 
vårdorganisationer som vill öka effek-
tiviteten och utnyttja resurser på ett 
optimalt sätt. Vid implementering av  
’När det räcker med en person – 
att gå från automatik till värdering’ 
blir det möjligt att frigöra tid för med-
arbetarna, förbättra medarbetarnas 
arbetsrutiner och arbetsmiljö samt 
förbättra servicenivån för brukaren/
patienten.

Till grund för utbildningen ligger ett 
väldokumenterat och professionellt 
utvecklingsarbete, där de mest vä-
sentliga teorierna och punkterna har 
omvandlats till ett lättförståeligt och 
professionellt undervisningsmaterial.

Utbildningens beståndsdelar
• Förhållningssätt och etik
•	 Hantering	av	motstånd	och	förstå-

else för förändringsprocesser
•	 Införande	av	nya	arbetsmetoder
•	 Utvärderings-	och	analysprocesser	

med fokus på att vara en medar-
betare

•	 Optimering	av	lyft-	och	förflytt- 
ningsprocesser

•	 Praktiskt	arbete	med	fokus	på	hur	
en person på ett yrkesmässigt rik-
tigt och kompetent sätt kan utföra 
lyft- och förflyttningsprocesser

•	 Bedside-undervisning

Guldmann Consulting kan bl.a. 
erbjuda följande
• Anordna arrangemang som stödjer 

förankringen i din organisation
•	 Utbildning,	träning	och	rådgivning	

för medarbetare, förflyttningsväg-
ledare, terapeuter och andra rele-
vanta personer i din organisation

”när det räcker 
med en person”

– att gå från automatik till värdering

utbildning
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