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Hvornår skal der udarbejdes en forflytningsbeskrivelse? 

Risikostyring: 
Hvis borger får hjælp til forflytning, skal forflytningen beskrives, så medarbejderen ved hvilken hjælp, der skal ydes og er opmærksom på 
eventuelle arbejdsmiljømæssige risici. Forflytningsbeskrivelsen skal være let tilgængelig for medarbejderen og er et risikostyringsværktøj. 
Medarbejderen har pligt til at følge forflytningsbeskrivelsen og skal dagligt vurdere om borgers funktionsniveau ændrer sig og dermed om 
forflytningsbeskrivelsen fortsat passer med borgers funktionsniveau. Forflytningsbeskrivelser skal revurderes ved funktionsændring hos borgeren 
eller senest et år efter udarbejdelse. 
Der er forskellige måder at beskrive forflytninger på og detaljegraden af forflytningsbeskrivelsen afhænger af borgers funktionsniveau og om 
forflytningen er kompliceret eller ukompliceret. 
 
 

Ukompliceret forflytning: 
En ukompliceret forflytning betyder, at forflytningen foregår efter 
gængse forflytningsprincipper og med kendte hjælpemidler, som 
medarbejderen forventes at kunne anvende efter deltagelse i 
ergonomiundervisning.  
Forflytningsbeskrivelsen består af en kort beskrivelse i borgers 
besøgsplan.  
Ansvar: 
Det er borgers kontaktperson eller forflytningsvejleder, der har 
ansvar for at beskrive forflytningen ved ukomplicerede 
forflytninger, samt at revurdere forflytningsbeskrivelsen. 
 
 
 
 

Kompliceret forflytning: 
Borgers fysiske funktionsevne og evne til at samarbejde vurderes. Ud fra denne 
vurdering konkluderes, om det er en kompliceret forflytning. Det vil altid være en 
individuel vurdering hos den enkelte borger. En kompliceret forflytning kan fx være 
kendetegnet ved: 

1. Overvægtige borgere, som ikke er i stand til at hjælpe til ved forflytning.  
2. Svært overvægtige borgere, som ikke er i stand til at hjælpe til ved forflytning.  
3. Udadreagerende borgere, som ikke er i stand til at hjælpe til ved forflytning. 
4. Smerteprægede borgere, som ikke er i stand til at hjælpe til ved forflytning. 
5. Borgere, hvor sygdomsbilledet kræver ens forflytninger fra alle hjælpere  
6. Ved indførelse af nye hjælpemidler, der ikke er en del af 

ergonomiundervisningen.  
7. Borgere, hvis funktionsniveau er svingende, og der kræves forskellige metoder på 

forskellige tidspunkter af døgnet. 
Forflytningsbeskrivelsen består af en detaljeret beskrivelse af forflytningen i et særskilt 
dokument, som der henvises til i borgers besøgsplan.  
Det særskilte dokument kan være en beskrivelse i Billedbank, eller det kan være 
formuleret i skrift og/eller film/billeder/tegninger/fotos.  
Ansvar: 
Det er forflytningsvejleder og/eller ergo-/fysioterapeut, der har ansvar for at vurdere 
borger og udarbejde forflytningsbeskrivelse ved komplicerede forflytninger, samt at 
revurdere forflytningsbeskrivelsen. 
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