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En multidimensionel indsats kan forebygge 
arbejdsulykker og nedslidning ved forflytning 
af patienter
Ved Maja Illum og Karina Christensen, 

Arbejdsmiljøkonsulenter,

Region Midtjylland, Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø
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Region Midtjylland 30.000 ansatte 
9.300 plejepersonaler
5 hospitalsenheder
Psykiatri og socialområdet (institutioner)
Lokale arbejdsmiljø- og FFVorganisationer

Koncern HR, Fysisk arbejdsmiljø
18 ansatte: administration, teknikere, sundhed
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Forflytningsindsatser betaler sig

• Indstillingen til EUs arbejdsmiljøpris 2016 

• Baggrund for Region Midtjyllands indsats

• Multidimensionel forflytningsindsats

• Forflytningsportal, hjælpemiddelmatrix og 
eLæringskursus

• Nye indsatser i 2016-2018

• Hvad arbejder vi videre med

• Spørgsmål



Region Midtjylland blev i 2016 indstillet 
som det danske bidrag til EU's 
arbejdsmiljøpris i forbindelse med den 
europæiske arbejdsmiljøkampagne "Sikre 
og sunde arbejdspladser for alle aldre". 

Region Midtjylland vandt ikke prisen, 
men blev af EUs arbejdsmiljøagentur (EU-
OHSA) udvalgt som ét af otte særligt 
anbefalelsesværdige projekter, for den 
multidimensionelle indsats på 
forflytningsområdet.
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Fra indstillingen

• Markant reduktion i forflytningsulykker

• Region Midtjylland har udviklet 
"Forflytningsportalen" med over 30 
instruktionsvideoer

• Hospitalerne har fokus på tilgængelighed af 
hjælpemidler og øger deres hjælpemiddelbudgetter

• Fokus på undervisning i brug af hjælpemidler

• Fokus på udvikling af forflytningsorganisationerne 
med forflytningsvejledere, instruktører og andre 
nøglepersoner

• Regionalt forflytningsnetværk (Flyt på Tværs) 



Baggrunden for indsatsen
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Forskning

25 % af sygefraværet i Danmark skyldes muskel- og skeletsygdomme . 
(Hvidbog om sygefravær, NFA 2008) 

20 % af alle førtidspensioner skyldes muskel- og skeletsygdomme. Mange forlader 
arbejdsmarkedet for tidligt pga nedslidning og ulykker i forbindelse med forflytning
(Hvidbog om sygefravær, NFA 2008)

Forflytning uden brug af hjælpemidler øger risiko for ulykker med 60%
Brug af hjælpemidler reducerer risikoen med 40%.
(Brug af hjælpemidler kan forebygge rygskader,  NFA 2014 )

80 % af skader på muskler og led blandt plejepersonale på hospitaler skyldes 
patienthåndtering og forflytning
(Motivation og barrierer for brug af hjælpemidler, MDJ,  NFA 2016 ref. 2, 13 og 14)
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Region Midtjylland 2011-2016

2011-2016 Omkostninger  ved forflytningsulykker på  22mio. kr.
(Region Midtjylland, Arbejdsmiljøredegørelse 2016)

Indsatsområder
• Forebygge ulykker og nedslidning blandt plejepersonale
• Undgå tidlig fratræden pga. nedslidning og ulykker
• Udvikle indsatser, der har effekt: det betaler sig at bruge   forflytningshjælpemidler



Forflytningsulykker i Region Midtjylland 2011-2016

Fald i sygefraværet pga forflytningsulykker

Sygefraværet faldt med 56% (2011-15)

Omkostninger ved forflytningsulykker blev halveret 

Ulykkesomkostningerne faldt fra 4.8 mio.kr. til 2.7mio.kr. (2011-16)

Fald i ulykkesfrekvensen

”Forflytningsulykker” faldt med 31%. 

”Alle ulykker” faldt 4,5%  (2011-15)

Fald i forflytningsulykkernes andel  af ”alle ulykker”

Forflytningsulykkernes andel af ”alle ulykker” faldt fra 20% til 9% (2013-16).
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Region Midtjyllands Arbejdsmiljøredegørelser 2011-2016
(Ulykkesfrekvens =antal ulykker pr.1mio. præsterede arbejdstimer)
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Multidimensionel forflytningsindsats
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Fokus på alle fem områder 
giver effekt

Fokus på områderne 
enkeltvis kan ikke ses at 
have effekt

Referencer:
Susan Warming, 2016: Evidens for en multidimensional tilgang til personhåndtering
Dennerlein et al, 2016: Lifting and exertion injuries decrease after implemetation of an integrated hospital-wide safe patient handling and mobilisation programme
Thomas DR and Thomas YLN, 2014: Interventions to reduce injuries when transferring patients:A critical appraisal of reviews and a realist synthesis
Fray and Hignett, 2013: TROPHI - development of a tool to measure complex, multifactorial patient handling interventions
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Regionalt forflytningsnetværk
• Flyt på Tværs (FPT)
• Alle hospitalsenheder
• Arbejdsmiljøkonsulenter
• Forflytnings- og hjælpemiddelansvarlige 
• 2 faste møder årligt
• Ad hoc møder f.eks. vedr. udbud på forflytningshjælpemidler

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø
• Tovholder på strategiske indsatser
• Forflytningsportal, elæringskursus og hjemmeside
• Arbejdsmiljøredegørelse, data
• Designguides, pladsforhold

RMU
• Strategiske Fokusområder



Strategiske fokusområder

HR Fysisk Arbejdsmiljø www.regionmidtjylland.dk



Region Midtjylland, Koncer HR Fysisk Arbejdsmiljø           www.fa.rm.dk

2010 Projekt Fokus
• Arbejdsmiljøforskningsfonden
• AUH og Horsens
• Brug af hjælpemidler
• ”De fantastiske fem” forflytningshjælpemidler

2011 Regions Midts Hjælpemiddelundersøgelse
• 4 ud af 5 hospitalsenheder medvirkede
• Knap 150 FFVere besvarede spørgeskema
Anbefalinger
• ”De fantastiske fem” forflytningshjælpemidler
• Centralisering af forflytningshjælpemidler
• Budgetter til forflytningshjælpemidler
• Systematisk undervisning i brug af hjælpemidler

2017-2018 Regionalt Hjælpemiddeludbud
• ”De fantastiske fem” forflytningshjælpemidler
• Tæt samarbejde mellem Flyt På Tværs og 

Regionenes Indkøbsafdeling
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https://region-midtjylland.23video.com/secret/14673359/e1adf5b322358d89dac7447b7ee53148

https://region-midtjylland.23video.com/secret/14673359/e1adf5b322358d89dac7447b7ee53148
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• ”Gør det let for” instruktører, forflytningsvejledere og medarbejdere 
• Ensartet højt vidensniveau
• Forflytningsportalen
• e-Læringskurset ”Gør det let - forflyt med hjælpemidler” 
• Regional  FFV uddannelse
• Flyt på Tværs: Praksis, videndeling blandt hospitalernes nøglepersoner
• Regional OP temadag hvert år
• Regional  Forflytningstemadag hvert 2.år
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Risikovurdering = gøre det let at træffe det 
sikre valg

Risikovurdering i afdelingen ved opstart af indsats

Risikovurdering i forflytningssituationen
• Hvilken forflytning skal der udføres ?
• Hvad kan patienten ? 
• Hvilke hjælpemidler kan jeg bruge ?
• Skal vi være én eller 2 hjælpere ?
• Plan A og plan B
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Hjælpemiddelmatrix 
– interaktiv og word-version til eget brug

Plan A Plan B
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Forflyt.rm.dk
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Status i 2011 - 2016
Markant fald i forflytningsulykker 2011-2016

Fokus på tilgængelighed af hjælpemidler

Regional Forflytningsvejlederuddannelse og temadage

Forflytningsportal

eLæringskursus

Flyt på Tværs

Hvad har vi arbejdet videre med 2016 - 2018 ?
Fortsat fokus på nedbringelse af ulykker og nedslidning

Samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen

Vejledning: gøre det let at lave forflytningsindsats 

Økonomi: omkostninger ved forflytningsindsats
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2017
4 ulykker = 548 dage = 68% af fraværet
43 ulykker =401 dage =32% af fraværet



Forflytning er en del af arbejdsmiljøindsatsen

• Forflytningsorganisationen refererer ikke automatisk til 
ledelsessystemet . Arbejdsmiljøorganisationen referer til 
ledelsessystemet

• Hospitalernes arbejdsmiljøkoordinatorer er med i Flyt på 
Tværs

• Arbejdsmiljørepræsentanter og FFVere laver 
ulykkesanalyser sammen

• AUH, Kompetent Forflytning: Obligatorisk undervisning af 
alle arbejdsmiljøgrupper hvor medarbejderne udfører 
forflytninger. Arbejdsmiljøgrupperne er tovholdere/ 
initiavtagere til forflytnings- og hjælpemiddelindsatser.
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Pilotprojekt
Forflytningsindsats betaler sig

Se rapporten på forflytningsportalen



1. Udvikle en vejledning, der gør det let at implementere 

brug af forflytningshjælpemidler i en given afdeling. Fokus på alle 
elementer i en Multidimensionel Forflytningsindsats

2. Afprøve konceptet i en afdeling 

3. Måle effekten ifht. øget brug af hjælpemidler og økonomi
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Risikovurdering ved opstart

• Kortlægning af afdelingens behov

• Forflytningsorganisationen i afdelingen 

• Hvilke patienter, hvilke forflytninger, hvilke hjælpemidler

• Medarbejderflow, pladsforhold mv

Planlægning sammen med afd.leder

• Plan laves ud fra afdelingens behov

• Tid – og økonomi - til forberedelse, undervisning og hjælpemidler

• Planlægning af tid i vagtplanen

• Planlægning af evaluering og implementering/ opfølgning

Sikkerhedskultur og undervisning

• Alle medarbejdere får/har sammen viden (3½t, 1 gang årligt)

• Systematisk undervisning af alle medarbejdere

• Løbende undervisning af nyansatte samt bedsideundervisning

Hjælpemidler

• Indkøb og god tilgængelighed af hjælpemidler

• Løbende supplering af hjælpemidler
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Tidsbesparelse

• Ved at bruge hjælpemidler kan én nattevagt ofte klare de samme 
forflytninger som to nattevagter

• Ved at opbevare hjælpemidlerne mere centralt i afdelingen i to særligt 
indrettede skabe, spares der mange skridt

• Brug af hjælpemidler tager ikke længere tid og giver et bedre arbejdsmiljø. 

Planlægning – brug af vagtplanen

• Ved at planlægge tid til undervisning i vagtplanen kan alle deltage – fremfor 
at få deltage ”når man har tid”  - for det har man jo ”aldrig”

• Forflytningsvejlederne havde 3 forskellige ledere (terapeut, SOSA og 
serviceasistent) så de mødtes ikke – med planlægning og samarbejde 
mellem lederne lykkes det.

Positive gevinster for arbejdsmiljøet

• Indsatsen har resulteret i bedre fastholdelse af medarbejdere og nedsat 
korttidssygefravær.
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Omkostninger
Costs

Gevinster
Benefits

BCR = Benefit–Cost–Ratio = Gevinster / Omkostninger

BCR

https://images.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib1qOb5K3dAhXIBSwKHQlPCREQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fminmadopskrift.dk%2Fartikler%2Fberegning-af-hvor-meget-det-fylder-og-vejer.html%2F&psig=AOvVaw36IShkQLNXBB1bLhlSGk8X&ust=1536577719692179
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BCR = 3,4

Forflytningsindsatser betaler sig
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Status i 2011 - 2016

Markant fald i forflytningsulykker 2011-2016

Fokus på tilgængelighed af hjælpemidler

Regional Forflytningsvejlederuddannelse og temadage

Forflytningsportal

eLæringskursus

Flyt på Tværs

Hvad har vi arbejdet videre med 2016 - 2018 ?

Samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen

Vejledning: gøre det let at lave forflytningsindsats 

Økonomi: omkostninger ved forflytningsindsats

Hvad arbejder vi videre med 2018 - ?
• Flyt på Tværs, ERFAmøder , FFVuddannelse, hjælpemiddeludbud, data og analyse mv
• Nye videoer og revision af videoer på Forflytningsportalen
• Multidimensionelle forflytningsindsatser  udbredes til flere afdelinger
• Fokus på at forflytningsindsatser betaler sig
• Bariatri



Spørgsmål
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Tak for denne gang
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