
VELKOMMEN TIL 
et anderledes træf

I år afholdes Fagligt Træf virtuelt. Temaet er sammen om forflytning, og 
gennem det virtuelle univers får du mulighed for at lade dig inspirere og få 
nye vinkler på forflytning og faglighed.

Der er interaktive oplæg om ny forskning inden for forflytning og hjælpe-
midler, fokus på at forebygge akut fysisk overbelastning, indretning af bor-
gerens hjem og forflytning af tunge ben. 

Træffet er for forflytningsvejledere, ledere, socialpædagoger, social- og 
sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, og ar-
bejdsmiljøkonsulenter, terapeuter arbejdsmiljørepræsentanter m.fl., der er 
ansat på sygehuse, bosteder for borgere med psykisk og fysisk funktions-
nedsættelse, plejehjem eller i hjemmeplejen. Træffet bliver sendt live fra 
SosuH’s lokaler i Brøndby. 

Vi glæder os til at præsentere dette for dig og dine kollegaer på den fælles 
virtuelle form!

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

5 GODE RÅD 

 

DET NYESTE NYE FRA FORSKNINGEN
Ved prof. Lars Andersen og forsker Jonas Ørts, Nationalt Forskningscenter
for Arbejdsmiljø. 
Undervejs i oplægget vil der være dialog, mindre afstemninger og mulighed 
for at stille spørgsmål til oplægsholderne fra dig/jer, som deltager. Du kan 
holde dig opdateret på nfa.dk/sosu.

DIGITALE VÆRKTØJER TIL ERGONOMI OG FORFLYTNING
Ved projektleder Cecilie Langvad, ”Safe Transfer Techniques”, Århus Kom-
mune. 
I oplægget vises eksempler fra nye e-læringsmoduler og Virtuel Reality, der 
er udviklet til at understøtte undervisning i ergonomi og forflytning.

HOLD UD OG HOLD FAST - FORFLYTNING MED OMTANKE I VIBORG
Journalist Michael Christophersen interviewer ergoterapeut Gitte Jørgen-
sen, forflytningsinstruktør Allan Feldbak og afdelingssygeplejerske Louise 
Lindenmayer ved Neurologisk afdeling i Viborg, om at holde ved og holde 
fast i en god forflytningskultur. 
Genhør podcasten Forflyt med omtanke episode 6 om’ ledelse’ og episode 
8 om ’organisering’ af forflytningskultur og forebyggelse af fysisk overbe-
lastning.

Plenumoplæg

”For at få en god oplevelse sørger vi for 
bevægelse og variation i løbet af træffet, 

og du modtager et træf-kit med materiale”

  

- Jytte Tolstrup Jensen, 
BFA Velfærd og Offentlig administration

 

A) FORFLYTNING AF TUNGE BEN
Ved Cecilie Langvad og Inger Oddershede, arbejdsmiljøkonsulenter i Århus 
kommune.
Kender du situationen? En borger skal lige have hjælp til at få benene op i 
sengen, og bagefter står du med en træt og øm ryg. 
Her får du indblik i de hjælpemidler og metoder, Århus Kommune anvender 
til at løse problematikken med forflytning af tunge ben.

B) NÅR ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN OG VIRKSOMHED 
SAMARBEJDER OM UDVIKLING OG IMPLEMENTERING AF TEKNOLOGI
Ved Karen Marie Felsen, Sikkerhedsleder og Koordinator for Region Sjæl-
lands Forflytningsvejlederordning, CEO Lone Jager Lindquist og product 
specialist Britta Geleijns fra PTR - Robots i Odense.
Her får du indblik i samarbejdet, når AMO og virksomhed sammen udvikler 
teknologi med fokus på arbejdsmiljø og faglighed. Casen er udvikling og af-
prøvning af fremtidens forflytningsrobot på Sjællands Universitetshospital 
i Køge.
           
C) PLADSFORHOLD I BORGERENS EGEN BOLIG
Ved tilsynsførende fra Arbejdstilsynet.  
Plads til arbejdet er vigtig for at undgå at belaste kroppen. Hjemmet skal 
være indrettet med tilstrækkelig plads til kørestole, lifte m.m.
Med afsæt i Arbejdstilsynets retningslinjer uddybes problematikken gen-
nem cases m.v.

Workshops

5.  Glæd dig og følg programmet: Vi vil   
 gøre, hvad vi kan for afveksling.   
 Bl.a. film og en tur ud, så du både kan  
 lytte, se og deltage – og smage på lidt  
 sødt.

4.  Bliv fortrolig med teknikken: Det er   
 en god idé at blive  fortrolig med   
 teknikken, før du skal i gang. På   
 træffet er vi klar til at hjælpe fra   
 kl. 8.30. 

3.  Brug chatten: Vil du som deltager   
 gerne byde ind, så brug chatten   
 til at skrive spørgsmål eller kommen-  
 tarer. Det er kun synligt for mødeleder  
 og derfor anonymt. 

2.  Undgå multitasking: Det er god træf-  
 skik ikke at multitaske under træffet.  
 Det kan virke forstyrrende, og du og   
 dine kollegaer kan miste     
 koncentration.

1. 
 Dit virtuelle mødelokale: Overvej   

 hvordan du kan minimere støj og for-  
 styrrelser. Fortæl dine nærmeste om-  
 givelser, at du er på virtuelt træf   
 og skriv evt. et ”kan ikke forstyrres”   
 skilt.



FAGLIGT TRÆF 
2021

Invitation & program

2021

Find os på 
forflyt.dk
facebook.com/forflyt

 

08.30 Tjek ind og mulighed for teknisk hjælp

09.00 Velkommen til træffet

09.15 Det nyeste nye fra forskningen 

09.55        Bevægelse - op af stolen og ud på gulvet

10.10           Kaffepause 

10.15 Digitale værktøjer til ergonomi og forflytning

11.00 Prøv BFA Velfærds quiz i forflytning 

11.10 Gå og lyt

11.30 Frokostpause

12.00 Workshoprunde 1

12.45 Bevægelse - op af stolen og ud på gulvet

13.05 Kaffepause

13.10 Workshoprunde 2 

13.55 ’Husk lige arbejdsmiljøet’ fra BFA Velfærd og Offentlig administration 

14.05 Hold ud og hold fast - forflytning med omtanke i Viborg

14.40 Opsamling på træffet 

14.50 Tak for i dag og på gensyn i september 2022

PROGRAM


