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MIN 
BAGGRUND

Jeg er bl.a. uddannet fysioterapeut og har arbejdet med 
arbejdsmiljø og forflytning siden 2007.

I 2007 til 2015 arbejdede jeg i Region Sjælland med ergonomi, 
arbejdsmiljø og forflytning – herunder som 
forflytningskonsulent på Holbæk og Kalundborg Sygehuse.

I 2016 startede jeg som Forflytnings- og APV-konsulent i 
Hjemme- og Sygeplejen i Slagelse Kommune. I den forbindelse 
overtog jeg ansvaret for algoritmerne som i en del år har 
ligget tilgængelige på BFA’s hjemmeside. 

Det løbende udviklingsarbejde med algoritmerne er det som 
denne workshop kommer til at handle om.



HVEM ER I?

Kort runde med 

- Navn

- Arbejdsplads

- Jobfunktion

Har du erfaring med 

algoritmer?



HVAD ER EN ALGORITME?
Definition:

”En algoritme er en opskrift til at løse et problem af en bestemt type, som leverer en 

løsning uanset den konkrete problemsituations udseende”

Eksempler på algoritmer i vores hverdag:

Madopskrifter, monteringsvejledninger og brugsanvisninger

Algoritmer er karakteriseret ved at der spørges klart og utvetydigt og at der kun kan 

svares JA eller NEJ. Det forebygger tvivl og gråzoner.



HVORDAN LÆSER DU ALGORITMEN?
EKSEMPEL PÅ HJÆLPEMIDDEL-

ALGORITME

EKSEMPEL PÅ FORFLYTNINGS-

ALGORITME



HISTORIK SLAGELSE KOMMUNE
• Udviklet i 2014/15 som et projekt for puljemidler og med ekstern konsulent - Slagelse vandt 

arbejdsmiljøprisen for projektet. 

• Formål: Værktøj der ud fra borgers funktionsniveau kunne hjælpe med at vælge 

forflytningsteknik og hjælpemiddel til sikker forflytning.

Behov for ”Rette hjælpemiddel til rette borger på rette tid”

Manuelt fokus            Evidens og teknologisk udvikling

Vi ”vendte” algoritmerne om så der blev fokus på hjælpemidlerne ift. bestillingsprocessen, 

kommunikation og samarbejde med sagsbehandlerne på hjælpemiddelområdet 

Øget tillid til vurderingerne             Hurtigere sagsbehandling og levering til hjemmet



EVIDENS VISTE BEHOV FOR REVIDERING

Forebyggelsestrappen – Dyreborg et al., Slutrapport R2P-projektet, NFA (2020).

FØR

NU



GENNEMGANG 
AF RELEVANTE 
ALGORITMER
Forflytningsalgoritme 1

”Fra liggende til siddende på 

sengekant og retur”

Det nye er, at det naturlige 

bevægemønster er tænkt ind i 

algoritmen, så vi udnytter 

borgers ressourcer OG at 

flere forslag til hjælpemidler er 

tænkt ind. 



GENNEMGANG 
AF RELEVANTE 
ALGORITMER
Forflytningsalgoritme 2

”Fra siddende til siddende”

Det nye er, at vi går mere i 

dybden med borgers 

ressourcer og skelner mellem 

overflytningsplatform med 

eller uden sæde for at sikre et 

rehabiliterende fokus. 



GENNEMGANG 
AF RELEVANTE 
ALGORITMER
Forflytningsalgoritme 9

”Loftlift – 1 eller 2 forflyttere?”

Det nye er, at vi har lagt 

vurdering ind ift. 

forværrende faktorer ved 

forflytningen som bariatri, 

ufrivillige bevægelser og 

smerter.



GENNEMGANG 
AF RELEVANTE 
ALGORITMER
Forflytningsalgoritme 10

”1 eller 2 til stålift?”

Ny algoritme. 

Brug af manuel lift er 

belastende for kroppen, 

hvorfor den helst skal flyttes 

mindst muligt. Kun i tilfælde 

hvor den ikke skal 

flyttes/drejes bør den benyttes 

SOLO. 



GENNEMGANG 
AF RELEVANTE 
ALGORITMER

Hjælpemiddelalgoritme 1 

”Valg af sejl”

Ny algoritme. 

Risikoen for at borger falder ud 

af sejlet er stor hvis ikke sejlet 

passer til borgers 

funktionsniveau. 



GENNEMGANG 
AF RELEVANTE 
ALGORITMER
Hjælpemiddelalgoritme 5

”Valg af vendesystem”

Ny algoritme. 

Vi så at plejen var længe om at vurdere 
behov for vendesystem af hensyn til 
borger og når det var akut gik der for 
lang tid før de kunne få en elektrisk 
løsning. 

Derfor satte vi os sammen med 
sagsbehandlende terapeuter og så på 
kriterierne for bevilling af elektrisk 
vendesystem ud fra en evalueringsrapport 
fra Teknologisk Institut.

”Anvendelse af elektroniske vendesystemer til forebyggelse af tryksår og arbejdsskader – Evalueringsresultater”, Teknologisk Institut, 2018.



GENNEMGANG 
AF RELEVANTE 
ALGORITMER
Hjælpemiddelalgoritme 6

”Valg af strømpepåtager”

Ny algoritme. 

Vi oplevede at kompressions-strømper 
ofte var årsag til smerter hos både 
pleje og borger.  

Plejen valgte ofte at acceptere borgers 
medfølgende hjælpemiddel, selvom det 
ikke er udviklet til brug for plejen. 

Algoritmen skelner mellem behov for 
APV-strømpepåtager eller borgers 
personlige hjælpemiddel.



P R A K T I S K  
W O R KS H O P
U D A R B E J D  D I N  E G E N  A L G O R I T M E



U DA R B E J D E L S E  A F  

E N  A L G O R I T M E  –

H VO R DA N ?

Først skal du finde et behov 
– hvilket problem skal 

algoritmen løse?

Hvilke parametre er vigtige i 
analysen af problemet.  Ved 
liftning er det f.eks. vigtigt 
om borger selv kan holde 
hoved og om der er tonus

over hoften.

Find rækkefølgen på dine 
parametre og formuler dem 

så der kan svares klart ja 
eller nej.

Skriv dem på papkort og sæt 
dem op på væggen. Byt 

rundt på dem eller skift dem 
ud undervejs. 

Når I synes I er færdige - tag 
et billede og ren-skriv den 

hjemme ☺

Obs! Den”lander” ikke altid  
første gang. Tag den frem 

senere eller få andres 
kritiske øjne på.



F O R S L AG  T I L  

E M N E R  D U  K A N  

A R B E J D E  M E D
• Lav en algoritme om ”Ben i seng”

• Lav en algoritme om ”Assisteret 

Gang med rollator”

• Tilpas en algoritme til din 

virkelighed/de hjælpemidler I har

• Lav en algoritme om at ”Rykke 

borger ind til spisebordet”

• Find selv på en algoritme ☺



H VA D  F I K  I  

L AV E T ?
• Tag gerne billeder af hinandens 

algoritmer og ”tag dem med hjem”

• Finpus og tilpas til egen 

organisation

• Renskriv hjemme/få hjælp af 

kommunikationsafdelingen hvis 

muligt

• Implementering må være en anden 

workshop ☺

Præsenter jeres algoritme 

for de andre – i grupper 

eller plenum?

Tadaaa…

Vores

Algoritme



SPØRGSMÅL?


