
 

 

 

Tjekliste ved nyansatte 

Du skal som forflytningsvejleder følges med og observere nyansatte i dit team, når de kommer tilbage fra 

ergonomiundervisning. Det er ressourcekoordinatorens ansvar at planlægge, hvornår du følges med den nyansatte. 

Din opgave er at hjælpe den nyansatte til at skabe nogle gode forflytningsvaner. Vi har ekstra fokus på nyansatte, 

fordi de har størst risiko for forflytnings-arbejdsulykker. 

 

 

Navn på den nyansatte: 

 

Navn på forflytningsvejleder: 

 

Opgave fra ergonomiundervisningen 

Den nyansatte har skrevet en eller flere forflytningsopgaver ned til ergonomiundervisningen, som han/hun skal 

arbejde videre med i samarbejde med dig som forflytningsvejleder. Det kan fx være at hjælpe borger med at vende 

sig i sengen eller anvende et bestemt hjælpemiddel. 

Det er dit ansvar som forflytningsvejleder at hjælpe den nyansatte i gang med opgaven. Når den nyansatte har 

arbejdet med opgaven, skal den præsenteres for resten af teamet (så hele teamet får et lille brush up). Det er dit 

ansvar i samarbejde med jeres leder at afsætte tid til dette på et møde, 5-10 min. Det er den nyansatte, der 

præsenterer – med hjælp fra dig. 

 

Opgaven er præsenteret for teamet d._____________________ 

 

Tjekliste 

Tjeklisten er et redskab til dig med en oversigt over de punkter, du sammen med den nyansatte skal omkring. Du 

skal observere den nyansatte i plejen og efterhånden udfylde tjeklisten herunder. 

Hvis der sættes kryds i ”NEJ”, så skal I være særligt opmærksomme på at arbejde mere med de punkter, indtil der 

kan sættes kryds i ”JA”. 

 

Generelt – den nyansatte: Ja  Nej 

Er over 18 år?   

Har deltaget i MSOs heldags intro ergonomi-undervisning?   

Finder og læser forflytningsvejledning/besøgsplan?   

Kommunikerer med borger undervejs?   

Kan tage nødvendige/særlige hensyn hos aktuelle borger? Fx sår på fod, 
tryghed for borger mm. 

  

Kan planlægge og strukturere forflytningen, så den er forsvarlig og 
hensigtsmæssig for borger og hjælper? 

  

Er opmærksom på hvad borger selv kan udføre i forflytningen?   

Kan anvende de hjælpemidler, der er hos borger (som der undervises i til 
ergonomiundervisningen) 
Kan fx: 

• placere spilerdug 

• indstille seng 

  



• anvende vendesystemer 

   

Er sidemandsoplært i de hjælpemidler, der er hos borger (som der ikke 
undervises i til ergonomiundervisningen) 

  

Kan hensigtsmæssigt hjælpe borger ind og ud af seng? 
Kan fx hjælpe borger: 

• med at få benene op i seng 

• ned at ligge 

• op at sidde på sengekant 

• fra seng til kørestol/bækkenstol 

• fra seng og op at stå/gå med borger 

  

Anvender vægtoverføring?   

   

Fald   

Ved hvad hun/han skal gøre, hvis borger falder?   

   

Liftning    

Har 1. hjælper kompetence? (Uddannet personale)   

Har 2. hjælper kompetence? (Ufaglært personale)   

Husker at placere kørestol/bækkenstol inden liftning?   

Kan lægge sejl på med relevant metode (fx Z-metoden)?   

Husker at krydse stropper på sejl?   

Kan placere borger i kørestol/bækkenstol?   

Kan anvende øvrige hjælpemidler i sammenspil med lift? Fx kippe 
kørestol/bækkenstol, hæve hovedgærde. 

  

Kan instruere 2. hjælper undervejs?   

Kan korrigere sig selv og eventuelt 2. hjælper undervejs?   

Har generel forståelse for liftning?   

 

Denne tjekliste afleveres til leder, som skal gemme den som dokumentation på, at der er blevet ført effektivt tilsyn 

med at medarbejder udfører arbejdet sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarligt – det er leders ansvar, men må 

gerne uddelegeres i flg. At-vejledning 1.7.1, Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet, januar 2015. 

Tjeklisten skal være udfyldt inden for de første 2 måneder efter ansættelse.  

 

Dato: ___________________________ 

     

Underskrift 

Forflytningsvejleder: __________________________________ 

 

Underskrift 

Leder:  ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

1. hjælper: 

Medarbejder, der har overblik og 

kompetence til at styre forflytninger, 

samt lifte sammen med 

ufaglærte/elever og som desuden må 

soloforflytte.  

 

2. hjælper: 

Medarbejder, der har kompetence til 

at forflytte selvstændigt uden lift og 

som kan assistere 1. hjælper ved 

liftforflytninger. 

 


