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Forord 

 
Denne rapporten er en beskrivelse av prosjektprosessen vår, og betraktinger underveis. Vi 

ønsker å dele våre erfaringer med andre som ønsker å endre på en arbeidskultur som ikke helt 

er etter HMS-kravene i pleie og omsorgssektoren. Vi har sett at denne prosessen har vært 

viktig på mange områder. Både når det gjelder tjenestekvalitet, helse til ansatte, arbeidsmiljøet 

og det økonomiske aspektet. Det har vært en tidkrevende og nyttig prosess.  

Vi har vært litt rundt omkring i Norge og i Norden, og sett og hørt mye forskjellig når det 

gjelder forflytningspraksis. Mange på ledernivå sier at de har igangsatte prosesser, og at de 

har systemer som ivaretar HMS-kravene. De har også forflytningskontakter. Men vi er litt 

usikker på hvordan fungerer det i hverdagen? 

Vår påstand er at det er stor forskjell på det å ha oppnevnt forflytningskontakter, og det 

å ha en faglig forsvarlig forflytningspraksis. Vi har ingen dokumentasjon på denne 

påstanden, men ut fra samtaler med studenter ved ulike høyskoler i fylke, medlemmer i NSF 

og andre som jobber innen pleie og omsorg, så er det få som har investert tid og penger på å 

gjøre en stor omveltning i en inngrodd arbeidskultur med løfting.  

Mange arbeidsgivere har ofte kjøpt inn hjelpemidler, og kanskje kurset noen få eller alle 

ansatte litt. Erfaringer fra tidligere prosesser hos oss har vist at dette ikke er tilstrekkelig for at 

forflytningspraksisen er forsvarlig.  

Vi startet med forflytningsopplæring tilbake i 2001. Etter 8 år med ulike tiltak opplevde de to 

ansvarlige for forflytningsopplæringen og ledelsen i pleie og omsorg at de igangsatte tiltak 

ikke hadde gitt de ønskede resultater. Noen få, men ivrige ansatte brukte kunnskapen de 

hadde ervervet seg. Men de fleste fortsatte å gjøre det de hadde gjort tidligere, for det var godt 

innøvd. Så helsen til ansatte ble ikke bedre(mange med slitasjeskader), og brukerne ble utsatt 

for løfting og draging.  

Under et jobbintervju til en nyopprettet stilling som fagutviklingssykepleier spurte 

personalsjefen etter et viktig satsingsfelt i pleie og omsorg. Jeg la frem utfordringene og 

personalsjefen sa at dette var noe vi måtte se nærmere på. Etter at undertegnede fikk jobben 

som fagutviklingssykepleier startet ballene å rulle og vi fikk etter hvert gjennomført et 

vellykket prosjekt.  

 

Prosjektleder Tone Mette Flått 
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Prosjekt del 1(2009-2010) 

1. Struktur 
Ved oppstart av prosjektet ønsket vi å snu en hel pleie og omsorgssektor fra å løfte til å drive 

en faglig forsvarlig forflytningspraksis. Vi ønsket også å dele våre erfaringer med andre på 

nasjonalt nivå. (se fullstendig målangivelse i vedlegg 1) 

Det ble satt ambisiøse mål. Vi ønsket å sette oss mål vi kunne strekke oss etter, men samtidig 

måtte de være realistiske og oppnåelige.  

1.1 Kommune- og prosjektstruktur  
Prosjektet ble bygd opp med en prosjektgruppe, en arbeidsgruppe, og en styringsgruppe. For å 

forklare hvorfor vi valgte å bygge opp prosjektstrukturen på denne måten, må vi starte med å 

forklare hvordan vi er organisert i kommunen. Vår kommune er styrt ut fra en modell med flat 

struktur.  

  
             

1.2  Hvem har sittet i de ulike gruppene? 
Prosjektgruppa ble bestående av personalsjefen(administrasjon), enhetsleder institusjon, 

fagutviklingssykepleier, kommunefysioterapeut, en sykepleier og en representant fra 

bedriftshelsetjenesten.  

Arbeidsgruppa har bestått av fagutviklingssykepleier, kommunefysioterapeuten og 

sykepleieren.  

I styringsgruppa satt rådmann og fagsjef helse og omsorg. 

Kommentar: I Overhalla består pleie og omsorg av ca.54 årsverk. Det er ca.102 ansatte + 

mange vikarer som har vært igjennom opplæring og oppfølging 

Rådmann 

Fagsjef h/o 

 

 

Hjemmetjeneste 

 
Beate G.Aunet 

 
 

Overhalla sykeheim 
 

Kirsten Svarliaunet 

 

Helse og familie 

 
Heidi Kildal 

 

 
Hjemmesykepleie 

 
Trygghetsalarm 
Omsorgslønn 

Avlastning  
Personlig assistent 

 
Hjemmehjelp 

 
Kontortjeneste 

 
 
 

 

Legetjenester 
 

Helse/ 
Skolehelsetj. 

 
Fysio-/ Ergoterapi 

 
Psykiatri/rus-tj. 

 
Dagsenter 

Mental helse 
 

Tjeneste for funksjonsh. 
Avlastning/ 

Støttekontakt 
 

 

Langtidsplasser 
 

Rehab./ akutt/ avlastning 
 

Enhet for aldersdemente 
 

Nattvakt 
 

Dagtilbud 
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1.3  Roller 
Vi så fort at det var viktig å ha god ledelsesforankring for å få til dette. Med vår prosjekt-

struktur hadde vi involvert ledere fra alle nivå. Velger å si litt om hvilke roller hver enkelt har 

hatt 

 

Rådmann og fagsjef helse og omsorgs roller var å ha innblikk i det som skjedde og se til at 

prosjektgruppa styrte prosjektet etter normene. De fikk rapporter og var deltakere på kick-off 

og andre samlinger vi hadde i prosjektperiodene.  

 

Personalsjef(i rådmanns stab) var aktiv i prosjektgruppa. Han tok blant annet ansvar for å 

skrive søknader om midler og etablere kontakt med samarbeidspartnere som KLP, NAV, 

fylkesmannen, Senter for omsorgsforskning og Hint 

 

Enhetsleder institusjon var aktiv i prosjektgruppa, og la til rette for organisering i forhold til 

de aktiviteter som skulle i gang opp mot de ansatte. Det gjaldt vikar innleie, forankring, 

ledelse. Hun hadde også rollen som økonomisk ansvarlig. 

De andre to enhetslederne ble involvert via prosjektleder/enhetsleder institusjon 

 

Prosjektleder/fagutviklingssykepleier var aktiv både i prosjektgruppa og arbeidsgruppa. Hun 

hadde ansvar for å organisere og holde prosjektet gående. Hun har jobbet tett opp mot både 

ansatte og ledere. Hun har skrevet prosjektbeskrivelser(sammen med personalsjefen) og 

rapporter. Har vært tverrfaglig inn for å styrke alle involverte. Deltatt på alle møter som har 

vært arrangert. Utviklet verktøy og standard sammen med resten av arbeidsgruppa og BHT 

 

Hovedforflytningsveilederne(fysioterapeuten og sykepleieren) har også vært aktive i både 

prosjektgruppa og arbeidsgruppa. De har vært de som har stått for den praktiske oppfølgingen 

av de ansatte. Sammen med prosjektleder og BHT har de utviklet prosedyrene, 

systemverktøyene og standarden vi bruker i dag. De har vært aktive i utprøvingen av 

prosedyrene og evaluert disse etter hvert. 

 

Bedriftshelsetjenesten(BHT) har vært deltakende med ulike representanter under de to delene 

av prosjektet. Vi har i løpet av de 31/2 årene prosjektet har vart byttet bedriftshelsetjeneste 

3ganger. Bedriftshelsetjenesten deltok under den første prosessen rundt utarbeidelse av 

prosedyrer og kvalitetsstandard.  

Senere i prosjektet deltok BHT`s fysioterapeut Kent Engblom i forhold til helseprofilsjekk og 

oppfølging i forhold til trimprosjektet- 

 

Senter for omsorgsforskning(SoF) og Hint(Høyskolen i Nord-Trøndelag) har vært 

samarbeidspartner med oss underveis. De har bistått oss i forhold til spørreundersøkelser, 

intervju, artikkel- og rapportskriving(del1). Det har vært Hildfrid Brataas og Nanna Hellesø 

som vi har hatt nærest samarbeid med. Hint ved Nanna samarbeidet med oss underveis i 

DVD/filmprosjektet. 

2. Før prosjektoppstart 
Før vi startet prosjektet hadde vi i 8 år drevet med opplæring i forflytning. Vi hadde etablert 

egne forflytningsveiledere på de ulike avdelingene på sykeheimen og ved enhetene 

hjemmetjenesten og tjenesten for funksjonshemmede. De to hovedforflytningsveilederne 

hadde møter og opplæring med disse veilederne minst 2 ganger i året. I tillegg ble det gitt 

opplæring i forkant av hver ferie til vikarer. Alle som fikk opplæring måtte skrive under på en 
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forpliktende avtale om å følge den praksis de ble opplært i. Vi laget et eget skjema slik at vi 

kunne dokumentere at de ansatte hadde fått opplæring, og det ga samtidig de ansatte eget 

ansvar til å følge opp. 

 

Fokuset på møtene/opplæringen var ofte praktiske øvinger og forståelse av det normale 

bevegelsesmønstret. Den kunnskapen som ble formidlet ble oppfattet som teknikker, og ikke 

som en kunnskap som en selv kunne tilpasse til sin arbeidsdag. Fokuset på at de måtte 

forflytte pasienten på den måten de fikk vist, satte begrensninger på pleiernes bruk av 

kunnskapen. Hovedforflytningsveilederne så dette, og forsøkte å formidle det bredere uten å 

lykkes. I denne perioden var det ikke var satt av tid og penger til oppfølging av ansatte i 

hverdagen. Alt skulle foregå samtidig med alle andre gjøremål i en travel arbeidsdag. 

Erfaringer vi hadde fra disse årene var at veilederne på avdelingene ikke ble hørt. Erfarne 

pleiere fortsatte å jobbe som de hadde gjort. Pasientene fikk den stell og pleie som var 

nødvendig, men det ble ikke tenkt på den faglige forflytningspraksisen.   

Vi fremmer en påstand om at det ofte ble gjennomført veldig effektivt tidsmessig, og at 

ansatte ved avdelingen rakk å gjøre alle oppgavene de var satt til. Det faglige perspektivet om 

brukermedvirkning og helse for pasienter og pleiere var sjelden tenkt. Bakgrunn for dette var 

mangel på kompetanse om forflytningskunnskap. Vår kommune var ikke unik i denne 

sammenheng. Vi vet at mange rundt omkring i landet vårt fortsatt jobber som vi gjorde. 

3. Planleggingsprosessen til del 1 
Ved oppstart av prosjektet hadde ingen av deltakerne i arbeidsgruppa erfaring med 

organisering av prosjekt. Derfor var det veldig bra å få hjelp av personalsjef Asle Lydersen og 

Mette Jørgensen fra KLP til å sette i gang prosessene. Personalsjefen fikk ansvar for sende inn 

søknader om støtte til å gjennomføre prosjektet. KLP ønsket en bedre søknad og prosjektplan 

før de ønsket å støtte oss. Med veiledning i prosjektplanlegging fra Mette ble heldigvis 

prosjektplanen godkjent og vi fikk støtte fra KLP. I tillegg gikk fylkesmannen tungt inn med 

støtte. NAV har også bidratt med et lite beløp. Støtten vi har fått, har vært avgjørende for at vi 

klarte å gjennomføre alle tiltakene vi igangsatte. 

 

Vi hadde ikke en lang og grundig planleggingsprosess i forkant. Vi tok utgangspunktet i 

målene og milepælene vi satte opp i prosjektplanen og startet på. Veien ble litt til mens vi 

gikk. Vi satte i gang prosjektet med kun to av våre tre enheter.  

Hjemmetjenesten var derfor ikke helt involvert i starten av prosjektet. Dette har vi i etterkant 

sett var bare unødvendige bekymringer. Hjemmetjenestens veiledere fikk delta på alle våre 

møter og fulgte opp sine ansatte uten å være deltakere i prosjektet. Derfor har vi ingen 

dokumenterte resultater på endringene i arbeidet hos hjemmetjenesten fra del 1. Ved oppstart 

av del 2 var hjemmetjenesten helt med i prosjektet. 

 

Tanken vår rundt det å ha med bedriftshelsetjenesten i prosjektet var å sikre et bredest mulig 

fokus på HMS. Mange faktorer gjorde at bedriftshelsetjenesten ikke ble så aktive i 

prosjektgruppa som først tenkt. Men i starten av del 1 var to ansatte BHT aktivt inn i 

prosessene. 

3.1 Organisering i starten av prosjektet 
Våren 2009 inngikk vi en samarbeidsavtale med Senter for omsorgsforskning Midt-Norge 

(SOF). De skulle hjelpe oss med å dokumentere og evaluere prosessene i prosjektet. Sammen 

laget vi en spørreundersøkelse rettet mot det vi ønsket å finne ut med å kjøre dette prosjektet. 
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I tillegg til representanten fra SOF har en ansatt ved Hint, avd. helsefag Levanger deltatt i 

arbeidet rundt spørreundersøkelser, intervjuer, rapport- og artikkelskriving. 

 

I starten av august 2009 sendte vi de to hovedforflytningsveilederne og en representant fra 

bedriftshelsetjenesten (Vigdis) på 5 dager kurs til Per Halvor Lunde i Oslo.  

 

Høsten 2009 startet vi med spørreundersøkelsen. Den ble gitt ut til alle ansatte ved de to 

tjenesteområdene som var utvalgt. Den var anonym, slik at de som deltok trygt kunne skrive 

det de selv mente. Den ble sendt ut sammen med et informasjonsskriv fra de to fra SOF som 

skulle transkribere undersøkelsen. Den gikk ut i papirform. Prosjektleder sørget for å få inn 

flest mulig svar innen fristen. (se vedlegg 1: Rapport del 1, om du ønsker å se hvilke svar vi 

fikk) Tanken var at vi måtte spørre de ansatte før vi satte i gang prosjektet for å få målt 

resultatene. 

 

I starten av september 2009 kom Per Halvor Lunde til Overhalla for å holde kurs i 3 dager. Vi 

valgte da å kurse våre forflytningsveiledere 14 stykker grundig. Hovedforflytningsveilederne 

deltok også. I tillegg hadde vi en Kick-off samling med Lunde hvor alle ansatte, ledelse og 

ordfører var invitert.  

4. Gjennomføringen, utfordringene og suksessene 
Hvor skulle vi sette inn støtet for å endre (u)kulturen som var så godt innarbeidet?   

Arbeidsgruppa hadde en ide om at ansatte måtte følges opp tett i hverdagen. Vi planla en 

ambisiøs oppfølging av ansatte. Forflytningsveilederne ble viktige i denne prosessen. De fikk 

oppgaver fra oss i arbeidsgruppa, og med tett samarbeid startet vi opp med ulike utfordringer. 

 

KURSING: 

Først hadde alle ansatte 3 timers kurs med praktisk forflytningsopplæring fra de to 

hovedforflytningsveilederne. Obligatorisk oppmøte for alle. 

 

Utfordringer;  

 Organisering, turnusarbeid, sykemeldinger, ferieavvikling, interesse. 

 Det ble flere oppsamlingsdager da ansatte ikke møtte på oppsatte dager. Dette skyltes 

blant annet at kursene i første runde ikke var implementert i turnus. Ansatte måtte møte på 

fritiden, men fikk lønn for oppmøte 

 Vi fikk avvik på noen få ansatte som ikke fikk gjennomført fellesopplæringen. 

 

Suksessfaktor;  

 De fleste ansatte var veldig ivrige og positive på kurset. De uttrykte at de var glade for å få 

lære mer om gode forflytninger. 

 

KOLLEGAVEILEDNING 

Veilederne på avdelingene/enhetene fikk i oppgave å gjennomføre opplæring av alle 

kollegaene i den praktiske arbeidsdagen. De skulle igjennom alle de typer 

forflytningskunnskap som vi hadde satt som standard opplæring(se vedlegg 1, rapport del 1 

om de ulike type skjemaer vi brukte under opplæringen og standard opplæringsavtale bak i 

vedleggene  til rapporten).  

Veilederne fikk muligheten til å komme på fridager og få betalt(de med mindre stillinger,) 

eller det ble leid inn vikar mens de skulle drive kollegaopplæring. Dette var for at det skulle 

være tilstrekkelig med tid til en god gjennomføring. 
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Utfordringer; 

 Stabile interesserte veiledere på avdelingene.  

 For stor utfordring å skulle være den som veiledet en kollega med lengre erfaring i pleie.  

 Veileder og fagleder samarbeidet ikke godt nok når det gjaldt å planlegge når dette skulle 

gjennomføres. Arbeidsgruppa så litt sent at det var viktig å få faglederne mer aktivt på 

banen. Informasjon, informasjon. 

 Motstand fra de som ikke hadde forstått hvorfor de måtte bruke tid på å innarbeide ny 

arbeidsmetoder.  

 “Trenering av igangsatte tiltak” De sa de kunne det og veilederne opplevde det vanskelig 

å overprøve dette. 

 Vi klarte derfor ikke å gjennomføre tiltaket så godt som vi først tenkte det innen 

tidsfristen.. 

 Vi valgte å bytte ut noen av forflytningsveilederne. Både fordi ansatte sluttet hos oss, og 

fordi noen ikke fungerte i rollen som veiledere. 

 

Suksessfaktorer;  

 Der det fungerte opplevde de ansatte at det gjorte noe bra med arbeidsmiljøet.  

 Det ble lettere å få forståelse for å være to stykker på tunge pasienter. De gikk oftere 

sammen uten å måtte spørre etter hjelp.  

 Mange så at det å bruke forflytningskunnskapen de hadde lært seg ikke tok lenger tid når 

de bare ble mer erfaren.  

 Arbeidsdagen ble fysisk lettere for de som hadde tatt i bruk redskapene de hadde fått.  

 Det var lettere å se løsningene når man gikk sammen med en veileder enn å jobbe alene 

med pasientene i hverdagen. 

 

Våren 2010 kom våre to samarbeidspartnere fra SOF/Hint for å gjøre fokusintervju med et 

tilfeldig utvalg av ansatte fra alle enheter/avdelinger(se resultatene i vedlegg 1. rapporten fra 

del1) 

 

ERFARINGSUTVEKSLING   

NSF – Den internasjonal sykepleiedagen fylkesmarkering 

Mai 2010 dro fysioterapeuten, en av forflytningsveilederne fra hjemmetjenesten og 

prosjektleder til fylkesmarkeringen av den internasjonale sykepleiedagen på Steinkjer.  

Vi deltok der med en poster om prosjektet.  

Vi demonstrerte forflytning og enkle billige hjelpemidler (spinnakerduken/ 

forflytningsduken). Dagen var lagt opp med faglige forelesninger og i pausene fikk deltakerne 

gå rundt på posterne.  

 

Suksessfaktorer 

 Vi hadde masse besøk på vår poster, og vi ble av deltakerne kåret til den beste poster. Det 

var tydelig at dette var noe mange sykepleiere var opptatt av.  

o Bekymring 

Vi ble litt bekymret når vi hørte hvordan andre sykepleiere hadde det i hverdagene 

sine 
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NY STRATEGI PÅ OPPLÆRING 

Høsten 2010 endret vi litt på strategien for opplæring. Vi laget en ny plan på kollega-

veiledningen. Denne gangen satte vi fokus på ulike typer forflytninger som hver enkelt ansatt 

skulle gjennomføre sammen med sin veileder. Vi laget et signeringsskjema som skulle hjelpe 

alle å holde oversikt over hvem som hadde vært igjennom hva. 

Veilederne fikk praktisk og teoretisk påfyll. De fortsatte med kollegaveiledning etter ny plan.  

 

Utfordringer;  

 Fortsatt vanskelig å sette av tiden til gjennomføring av kollegaveiledning, selv med hjelp 

fra oss i arbeidsgruppa. Dette ble en stressfaktor for veilederne.  

 Erfaringene vi har gjort oss gjør at vi vil oppfordre andre til å lage/skrive en 

gjennomførbar plan sammen med veilederne for tidsperioden, og inkludere fagleder i den 

prosessen. God planlegging er viktig. 

 

Suksessfaktorer;  

 Vi fikk gjennomført oppsatt plan.  

 Vi ser klare endringer på hvordan ansatte bruker forflytningskunnskapen.  

 Faglederne og veilederne har klart å sette fokuset på hva som er standarden for vår 

avdeling når det gjelder forflytning.  

 Det er mer snakk om hvor bra det er for helsa til de ansatte. De snakker om hvordan 

pasientene kan delta, for å ivareta rest funksjonsevne 

 Tiden vi brukte og fokuset på forflytning i hverdagen 

 

REPITISJONSKURS 

Ansatte fikk ny 3-timers kurs i forflytningsopplæring med hovedforflytningsveilederne høsten 

2010. Vi kaller det nå repetisjonskurs. Alle må skrive under på et internundervisningskjema. 

 

Utfordringer;  

 Fortsatt noen utfordringer i forhold til organisering. Vi hadde startet med årsturnus ved 

årsskifte 2010, men vi manglet erfaringer til å utnytte dette til å bake tiden til 

repetisjonskursene inn i turnusen til de ansatte. 

 

Suksessfaktorer;  

 Vi gikk ut tidligere med liste over når de ansatte skulle møte på repetisjonskurs.  

 Vi var tydelige på at det var obligatorisk og at det var den ansattes ansvar å bytte 

innbyrdes om oppsatt tidspunkt ikke passet.  

 Til og med studenter i helge stillinger prioriterte å komme på de oppsatte kursene selv om 

de hadde undervisning/praksis. 

 

PROSEDYRER OG KVALITETSSTANDARD 

Representant fra BHT Eli og hovedforflytningsveilederne starter med å lage forslag til 

kvalitetsstandard og prosedyrer for faglig forsvarlig forflytningspraksis høsten 2010 

Det ble flere runder med arbeidsgruppa og BHT før vi landet på et forslag til 

kvalitetsstandard.  

 

Utfordringer;  

 Dette arbeidet ble igangsatt litt for sent i prosessen. 

 Arbeidsgruppa kjente på at det var viktigere å legge ned mye arbeid i det praktiske 

forflytningsarbeidet for å få gode arbeidsrutiner. 
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 Prosjektperioden var for kort til at vi fikk igangsatt implementeringen av verktøy og 

standard. 

 

Spørreundersøkelsen etter endt prosjekttid ble gjennomført. Rapport ble skrevet sammen med 

SoF. 

 

1.mars 2011 hadde vi en markering av prosjektet hvor vi la fram resultatene og våre tanker 

rundt det med at vi i prosjektgruppa kjente at vi ville litt mer.  

4.1 Hjelp, prosjektet er ferdig og vi er ikke i mål! 
Prosjektdel 1 nærmet seg straks slutten og vi hadde fortsatt ikke nådd alle målene. Vi så at 1 

1/2år er alt for kort tid til å få kulturendringen til å sette seg i organisasjonen. Resultatene fra 

prosjektet viste at vi hadde oppnådd mye. Prosjektgruppa fryktet likevel at alt balanserte på 

kanten. Hvis vi sluttet nå, ville dette prosjektet ende som mange andre prosjekter. Etter endt 

prosjektperioden forsvinner de oppnådde resultatene uten å ha klart å føre metodene videre i 

den daglige driften. Vi satte derfor i gang med å undersøke om det var velvilje hos de som 

støttet oss på del 1 til å bidra med mer støtte. Vi laget ny prosjektplan og sendte inn søknader. 

Ut på våren fikk vi positive tilbakemeldinger fra alle og vi kunne fortsette.  

 

Prosjekt del 2 (2011-2012) 
 

5. Planleggingsprosessen del 2 
Våren 2011 brukte vi bedre tid til planlegging av prosjektdel 2. Mette Jørgensen fra KLP 

hjalp oss med gode planleggingsverktøy. Erfaringene vi hadde ervervet oss underveis i del 1 

utgjorde en stor forskjell i forhold til prosesser rundt temaer som planlegging, inkludering, 

informering og gjennomføring. Del 2 av prosjektet ble gjennomført med de samme personene 

i de ulike rollene. Vi brukte prosjektplanleggingsredskapene til KLP, med prosjektplan, 

aktivitetsplan, og møteplan. Møteplanen ble fort en del av aktivitetsplanen så den ble mindre 

brukt enn først antatt. Etter hvert som de ulike aktivitetene ble gjennomført oppdaterte vi 

statusfeltet og la inn kommentarer. Det kunne være i forhold til hvis noen frister ble 

overskredet eller noe var endret. Bruken av denne planen gjorde det mye lettere enn ved del 1 

og den framdriftsplanen vi brukte da. Hovedforflytningsveilederne hadde også en egen 

framdriftsplan, en ukeplanlegger. God planlegging ga mye bedre struktur i arbeidet. 

5.1 Faglig påfyll til alle 
Hovedforflytningsveilederne og prosjektleder dro til Uddevalla i juni 2011 på et Nordisk 

faglig forum for forflytningsveiledere for å få faglig påfyll, inspirasjon og utveksle erfaringer 

med andre som jobber med forflytningsopplæring. Dette forumet arrangeres for de nordiske 

landene 3-hvert år. Vi anbefaler andre å sende sine forflytningsansvarlige til denne 

konferansen. 

I del 1 hadde vi to dagers kurs for forflytningsveilederne(14stk) mens de øvrig ansatte fikk 

mulighet til en time informasjon/teoretisk innføring i forflytningskunnskap med Per Halvor 

Lunde. Ansatte hadde med den oppfølgingen de fikk i løpet av første del utviklet sine 

forflytningskunnskaper mye. Arbeidsgruppa ønsket å gi alle ansatte et tilbud om kursing med 
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Per Halvor Lunde. Kursdager ble bestemt og Lunde var hos oss i 5 dager. Våre 14 

forflytningsveiledere fikk 3 dager med faglig påfyll med Lunde. Alle ansatte og enhetsledere 

deltok på et 3 timers kurs med Lunde. 

17 stykker i kommunen har gjennomført hele grunnkurset til Lunde. 3 av oss har også del 2 

og den praktiske pedagogikken og organisering av forflytningsveiledere i en 

helseorganisasjon. 

5.2 Hva med de ansatte som allerede har helseplager? 
Det var mål i prosjektplanen på del 1 som ikke hadde fått så stor oppmerksomhet. Ett av 

målene var; å legge til rette for ansatte med helseplager. Fysioterapeut ved BHT og 

prosjektgruppa startet våren 2011 å utrede mulighetene for en forskningsstudie i forhold til 

ansatte med helseplager. Det ble fort klart for oss at det ikke var et forskningsprosjekt vi 

skulle til med. Vi prioriterte å gjøre et forsøk på å gi ansatte et tilbud om trening i arbeidstiden 

1time 2 ganger i uken i en periode på 10 mnd. Treningen ble gjennomført av innleide private 

fysioterapeuter (Julia Øren og Maja Engblom) etter en anbudsrunde i nærmiljøet. 

5.2.1 Helseprofil og trening i arbeidstiden 
Fysioterapeuten ved BHT fikk ansvar for å organisere en egen kartlegging av helsen til de 

ansatte, en såkalt helseprofil der den enkelte vurderte sin opplevde helse.(se vedlegg  

Helseprofilskjema) Vi la opp til en frivillig deltakelse av denne undersøkelsen. Erfaringene 

våre sier at arbeidsgiver muligens bør kunne ha styringsrett i en slik sammenheng og kunne 

pålegge sine ansatte å gjennomføre en slik undersøkelse.  

Vi fikk inn 58 skjema av mulige 98. En annen erfaring vi så var at ansatte med helseplager 

kunne score for bra i testen i og med at de allerede var veldig aktive og jobbet godt 

forebyggende. Mange av disse ble overrasket over at de ikke ble utvalgt.  

 

Etter en gjennomgang av disse skjemaene var det 16 stykker som ble tatt ut til en grundigere 

testing. 14 stykker av disse startet i etterkant med tilrettelagt trening, enten individuelt eller i 

gruppe.  

Det var en del utfordringer forbundet med gjennomføringen. Den første utfordringen fikk vi 

med organisering av treningen. Dette er turnus arbeidere med en fast turnus, så det å få all 

gruppetreningen i arbeidstiden var nesten teknisk umulig når treningstidspunktene var fast fra 

kl.14 -15 på tirsdag og fredag. Lederne var så fleksible som det lot seg gjøre. De la til rette 

med det de kunne. Det var deltakerne selv som kjente på stress og dårlig samvittighet for å dra 

før /komme for sent til vaktskifte. Kollegaer som ikke deltok i prosjektet opplevde også en 

merbelastning i jobbsituasjonen.  

Erfaringene vi gjorde oss er at hvis noe lignende skal gjennomføres må man ta det med i 

turnusplanleggingsarbeidet eller/og evt. kjøre flere tidspunkter. Et annet alternativ er å gi et 

tilbud om tilrettelagt trening utenfor arbeidstid med mange forskjellige tidspunkter å velge i. 

Og eventuelt få laget kontrakter med de ansatte. Denne utfordringen vil jeg sende videre til 

administrasjonen og politikerne våre 

 

Andre utfordringer har vært avtalen vi gjorde med de ansatte i forhold til deltakelse. I og 

med at noe av treningen falt på ansattes fritid var vi avhengig av den enkeltes motivasjon. Vi 

kunne ikke si at den enkelte måtte møte på hver trening. 

Utover i treningsperioden så vi også at vi betalte for instruktør og lokaler som ikke var 

oppfylt. Vi gjorde et grep i forhold til dette. Lederne fikk anledning til å tilby noen av sine 
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ansatte (med sykemeldingsperioder som var relatert til fysiske helseplager) med å delta på 

treningstilbudet på sine fridager. De fikk ikke anledning til å gå i arbeidstiden. 

 

Suksessfaktorer: Tilbakemeldingene fra disse viser at de opplevde bedre helse etter å ha 

deltatt. Vi ser nå i etterkant av treningsprosjektet at mange av de som fikk tilbudet og ikke 

trenet før oppstart har fortsatt å trene på eget initiativ. 

 
Enkelte av de først uttatte deltakere hadde for dårlig helse til å klare å gjennomføre 

treningsopplegget selv med individuell oppfølging av fysioterapeut (Se vedlegg resultater/rapport 

helseprofiltrim).  

 

 

5.2.2 Rapporten fra BHT før oppstart sier: 
 Det er mulig å estimere sykefraværskostnadene til ca. 700000,- grunnet livsstil på de 58 

testede individene.  

 Statistisk sett kunne produksjonsevnen til ansatte kunne vært økt med 3,26 årsverk på de 

testede individene.  

 5stk av de testede hadde 44% nedsatt arbeidskapasitet 

  18stk hadde 24% redusert arbeidskapasitet.   

5.2.3 Rapporten fra BHT etter avsluttet treningsopplegg sier: 
Fysioterapeuten fra BHT hadde gjennomført tester med de ansatte og uttalte som følgende i sin 

rapport: 

Helseøkonomi:  

 Dårlig fysisk kapasitet til ansatte påvirker deres arbeidssituasjon. Det vil være en konstant 

overbelastning av kroppen som gjør at helsen svikter. For å unngå dette må enten 

arbeidsbelastningen minske eller arbeidskapasiteten øke. Hva er billigst? Fysioterapeuten 

uttrykker i sin rapport at et større fokus på helsefremming i form at trening vil gi store 

gevinster både til arbeidstakeren og til bedriften 

Resultater:  

 Kondisjon: økte med et gjennomsnitt på 17,3%. Den som hadde størst økning, økte med 

36,2%( Dette innebærer en økning av arbeidseffekten på gjennomsnittlig 50% på en 

arbeidsdag) Det vises en klar sammenheng mellom antall treningsdager og resultat 

 Armstyrken: ble nesten fordoblet med en økning på 92% i gjennomsnitt i gruppen 

 Kjernemusklaturen: gruppa hadde en gjennomsnittlig økning på 40% (stabilitet mage/rygg) 

 Beinstyrke: økte med gjennomsnittlig 24% 

 Fettprosenten har blitt redusert med i snitt 9,2%, mens vekta økte i snitt 270gr/person. 

Fettvekt minsket med 2,5kg/person. Muskelvekt økt med 2,1kg/person 

 Oppmøte varierte mellom 14 til 64 dager i gruppa. Snittet var 43,7 i treningsgruppen av 68 

treninger. Et bra oppmøte med tanke på forutsetningene. 

 Deltakerne har fått uttale seg om positive og negative opplevelser med tiltaket. 

5.3 Andre tiltak som ble vurdert og igangsatt for de med helseplager 
Prosjektgruppa vurderte flere forskjellige tiltak for de som allerede hadde helseplager. Et av 

tiltakene vi ønsket å forsøke, men ikke hadde nok ressurser til å få igangsatt var 

arbeidsplassvurdering. Vi hadde en ide om å filme den ansatte i jobbsituasjon i forhold til 

ergonomi og gjennomgå dette med den enkelte. Vi har ikke sluppet denne ideen enda. Hvis vi 

kan bruke BHT i forhold til dette mener vi det kunne vært en nyttig investering for 

kommunen. 
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5.3.1 Gruppeveiledning 
Det ble også plukket ut en gruppe på 6 fra de som var testet som risikogruppen. De fikk tilbud 

om å delta på gruppeveiledning i forhold til bevisstgjøring i forhold til egen helse og arbeid.  

 

Bestillingen var: Hvordan kan systematisk refleksjon gjøre deg bedre rustet til å stå i 

jobben når helseplagene oppstår.  

 Hvordan jobbet jeg før fikk jeg fikk opplæring i forflytningskunnskap? 

 Hva har jeg lært (praktisk og teoretisk)? Hvor mye av det jeg lærte bruker jeg i mitt 

daglige arbeid? 

 Hva har opplæringen gjort med meg og min helse?   

o Arbeidsdagen, oppgavene 

o Holdninger til både bruker, kollegaer og meg selv 

o Arbeidsmiljø 

 Er det noe jeg kan gjøre annerledes i mitt praktiske arbeid (da med tanke på 

forflytning)for å oppleve bedre helse? 

 Kan jeg gjøre noe for at andre får oppleve bedre helse(når det gjelder forflytning) 

Vi valgte å bruke ekstern veileder til dette. Vi henvendte oss til Hint, avd. helsefag 

Namsos(Høyskolen i Nord-Trøndelag) og studiefaget “veiledning og konsultasjonsmetodikk” 

Der fikk vi hjelp fra en fysioterapeut(Ketil Westerdahl) og en sykepleier(Sigrid Aaring) som 

tok denne utdanningen og trengte en gruppe å veilede. 

Deltakerne i denne gruppa har gitt tilbakemeldinger på; 

 At de har blitt tryggere i jobben, sier raskere i fra   

 Positiv tenking.  

 Tydeligere, Tørr å uttrykke meninger som tidligere var vanskelig å si(i forhold til å 

ikke gå i den fella å gjøre forflytninger på gammelmetoden)  

 Reflektert, stiller spørsmål. Begrunner hvorfor jeg gjør som jeg gjør.  

 Gruppa var satt sammen slik at det er deltakere fra mange ulike fagfelt. Dette sa de har 

gitt dem større forståelse /respekt for hverandres fagområder.  

 Dette var nyttig for deres samarbeid. 

6. Videreutvikling av kvalitetsstandarden og prosedyrene 
I del 1 av prosjektet ble det startet på et viktig arbeid med å lage en standard for vår 

forflytningspraksis. Vi fikk ikke tid til å implementere disse i del 1. Da vi skulle starte opp 

implementeringen så vi det som nødvendig å gjennomgå standarden og prosedyrene ut fra de 

erfaringene vi hadde gjort oss i del 1. Noen små justeringer ble gjort. Sammen med enhets- og 

fagledere gikk vi igjennom grunnlaget for en faglig forsvarlig forflytningspraksis(se vedlegg 

…). Kvalitetsstandarden ble foreslått lagt under vår kvalitetsstandard som heter “Aktivitet og 

mobilisering”(nr.11) 

 

Prosedyrene og kvalitetsstandarden ble lagt ut til de ansatte. Etter at de hadde fått en tid på 

seg til å gjennomgå den, ble den gjennomgått på avdelingsmøter og personalmøter. Nå er de å 

finne i vårt elektroniske kvalitetssystem på intranettet, sammen med alle andre prosedyrer og 

retningslinjer. 
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Hvert år får alle ansatte i pleie og omsorg avsatt 3 timer til repetisjonskurs i 

forflytningskunnskap. De får trene på ulike typer forflytninger og diskutere etiske utfordringer 

i forhold til forflytning. Vi har laget et system hvor de hvert år må kvittere for at de har 

gjennomgått repetisjonskurset og at de forplikter seg til å bruke metodene i hverdagen. 

Dette 3-timerskurset er innbakt i ansattes turnus. 

Hvert år skal vi ha gjennomgang av prosedyrene og standarden etter at repetisjonskursene er 

gjennomført som et ledd av kvalitetsforbedringsarbeidet vi har i helse og omsorg. 

 

6.1 Systematisk kartlegging og oppfølging av funksjonsnivået til 

pasientene. 
I standarden vår står det at alle pasienter skal funksjonskartlegges i løpet av de første 14 

dagene de mottar tjeneste fra oss. Denne funksjonskartleggingen foregår som oftest ved 

innkomstsamtale. Det er viktig at de ansatte får bli litt kjent med pasienten, så de vet litt om 

hvordan han/hun vil ha det. Kartleggingsskjemaet har vi utarbeidet etter en ide fra boka til Per 

Halvor Lunde “Forflytningskunnskap” Der vurderer vi ulike fysiske faktorer og tar med 

spesielle forhold vi må ta hensyn til når vi skal hjelpe pasienten med forflytninger. 

Kartleggingen blir dokumentert i pasientens journal (vi bruker fagsystemet “Profil”) Vi har 

valgt å lage et tiltak som heter “Kartlegging funksjonsnivå” under planområde 

“Funksjonsnivå/aktivitet”. Når vi har dokumentert under tiltaket og trenger å lage en 

forflytningsplan legger vi det bak den aktuelle kartleggingen. Vi har valgt å lage en mal på 

forflytningsplan som vi fyller inn i.  

 

I standarden har vi sagt at alle våre pasienter skal bli kartlagt ved endringer i funksjonsnivå og 

vurdert minst 3 ganger pr.år.  

Det er foretatt undersøkelser nå i etterkant av prosjektdel 2 som viser at det i starten (del2) 

ikke var så mange som ble kartlagt og fikk plan. Fra i fjor høst tok det seg veldig opp, og ved 

prosjektslutt ser vi at alle våre pasienter er vurdert, og de som skal ha forflytningsplan har det. 

Det er noen få pasienter som ikke ble kartlagt og fikk plan innen fristen på 14 dager. Ut fra 

undersøkelsen ser vi også at noen tjenesteområder har ulik praksis. Det er enighet om at alle 

pasienter skal kartlegges/vurderes. Ikke alle pasienter trenger å få en forflytningsplan i pleie 

og omsorgstjenesten. Kriteriene for en plan eller ikke, er en prosess i endring. Vi trenger her 

fortsatt tid for å finne ut hva som er mest hensiktsmessig. Alle pasientene på sykeheimen skal 

ha en plan uansett om de er selvhjulpen fysisk eller ikke. På de to andre tjenesteområdene er 

det pr.dags dato de pasientene som har fysiske hjelpebehov som skal ha en forflytningsplan. 

 

Det som har vært de største utfordringene sett fra prosjektgruppas ståsted er at 

implementeringen avhenger veldig mye av hvem som har ansvar for hva og hvilket fokus det 

legges i det. Det hjelper ikke om forflytningsveilederne er flinke, de må få hjelp av fagledere 

og de øvrige ansatte.  

 

Vi har sett at den måten vi har forsøkt å lære opp ansatte på kunne vært gjort bedre.  

I stedet for at opplæringen gikk via faglederleddet og videre derfra, valgte vi å lære opp 

forflytningsveilederne først. De fikk igjen ansvar for å lære opp sine kollegaer. Mange av 

veilederne hos oss har forholdsvis lite dataerfaringer, og det tok forholdsvis lang tid før 

veilederne følte seg trygge nok til lære det videre til sine kollegaer. Det tok også litt tid før vi 

skjønte at dette var et problem. Ved prosjektslutt ser vi at forflytningsveilederne nå kan det 

bra, men vi må gjøre et grep for at alle andre skal kunne det like godt. Erfaringene sier oss 

også denne gangen at kommunikasjon, forankring og ansvarsavklaringer er viktig for hvor 

fokuset blir lagt.  
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7. Etikk og forflytning – samarbeidsprosjekt med Hint 
Underveis i del 1 av prosjektet så vi at de etiske utfordringene ved forflytning var en stor del 

av selve arbeidet opp mot pasientene. Mange ansatte kjente på ulike utfordringer. Når du 

kommer hjem til en pasient er du gjest, men samtidig er du arbeidstaker i en bedrift med krav 

på et tilrettelagt arbeidsmiljø. Hvordan skal du hjelpe en pasient til best mulig ivareta 

brukermedvirkning og de gjenværende ressursene og samtidig skape en god nok fysisk 

arbeidssituasjon for deg selv? Ivaretakelse av pasientens integritet på en etisk/verdig måte. 

 

Mens vi i del 1 samarbeidet med Senter for Omsorgsforskning ble det litt snakk om det å lage 

opplæringsvideo til bruk i undervisning-/opplæringsøyemed. Vi i prosjektgruppa visste at Per 

Halvor Lunde hadde mange filmsekvenser på sin hjemmeside som viser gode instruksjoner på 

praktiske forflytninger.  Vi satt med en opplevelse av at vi heller manglet noe i forhold til de 

etiske aspektene i forflytningen. 

7.1 Samarbeid 
Senter for omsorgsforskning og prosjektgruppa jobbet så fram en plan for å lage en film om 

etisk forflytning. Vi søkte om samarbeidsmidler fra samarbeidsorganet til Hint. Dette var 

tenkt som et samarbeidsprosjekt mellom Hint avdeling helsefag, avdeling media og oss i 

Overhalla kommune. 

Vi i arbeidsgruppa utarbeidet et manus for filmen sammen med Nanna Helgesen fra Hint avd. 

helsefag Levanger/Senter for omsorgsforskning.  

Vår kontaktperson Nanna hadde ansvar for all kommunikasjon/avtaler med studieleder for 

studentene ved helsefag i Namsos og media i Levanger. Vi hadde flere møter før selve 

filmingen skulle starte.  

 

Vi gjorde oss mange erfaringer underveis her også. Studentene som skulle delta sammen med 

oss på filmingen hadde ikke fått noen informasjon i forkant av praksis. Vi hadde ikke sjekket 

ut dette, så da de fikk vite det av oss ble de litt usikre. Samtidig la vi ikke et godt nok 

grunnlag for at de fikk vite nok underveis.  

 

Før møtet vi skulle ha med alle involverte parter fikk vi vite at medielinjen ved Levanger 

hadde eksamen den dagen vi hadde avtalt at filmingen skulle gjennomføres. 

Innspillingsdatoen var veldig vanskelig å få flyttet for de øvrige deltakerne. Mye kunne gått 

galt her, men det gjorde det ikke. Senter for omsorgsforskning/Hint med Hildfrid og Nanna 

fikk tak på en profesjonell mediekonsulent som reddet filmprosjektet for oss. 

Det ble ikke noe møte for gjennomgang av hva som skulle skje på innspillingsdagen. Dette 

var med på å gjøre innspillingen vanskeligere for studentene og oss. Alle var mer usikre enn 

vi ville vært om vi hadde fått gjennomgått alt sammen på forhånd. Vi har høstet viktige 

erfaringer underveis i prosessen når det gjelder samarbeid. 

 

Det er viktig for oss å få fortalt at vi syntes at studentene gjorde en kjempeinnsats under 

filminnspillingen. Selv om prosessen kunne vært bedre håper vi at det var en lærerik 

opplevelse for dem også Læreren fra Hint som tok over gruppa halvveis engasjerte seg i 

filmprosjektet og var en god motivator og støtte for studentene. Takk til Ragnhild Omli 

Flasnes og studentene Henrik Haarberg, Tommy Eggen, Anne Klingen, Silje Holien, Monica 

Vollmo og Renate Hestmo 

 

Filmen ble bra. Den finnes på vår hjemmeside og på Senter for omsorgsforsking sin 

hjemmeside til gratis benyttelse for alle. 
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7.2 Filmen 
Vi ønsker at filmen skal brukes til faglige etiske refleksjoner på arbeidsplassene og ved 

skolene. Vi har valgt å gjøre denne filmen så tilgjengelig for at hvem som helst kan gå inn på 

hjemmesida vår og bruke den i sitt arbeid.  

 

Filmen er delt opp i 4 sekvenser. Vi har tatt utgangspunktet i funksjonstrappa:  

 

Funksjonstrappa (fra boka forflytningskunnskap til Per Halvor Lunde) 

 
Trinn 3. Liggende 

Passiv eller aktiv person. Her benyttes 

løftehjelpemiddel og tekniske 

løsninger. Her er pasienten lite 

selvhjulpen. Trenger hjelp 

 

Trinn 2. Sittende 

Aktiv, delvis aktiv eller passiv person.  

Her aktiveres personen av det naturlige bevegelsesmønsteret 

gjennom aktive eller passive forflytninger og bruk av 

hjelpemidler. Her trenger personen litt tilrettelegging.  

Er delvis selvhjulpen. 

 

Trinn 1. Stående 

Aktiv person. 

Her stimuleres det naturlige bevegelsesmønsteret. En passiv person her, benytter stå eller 

gåapparat. Her trenger personen litt veiledning/støtte.  

Her klarer pasienten seg mye selv. 

 

Sekvens 1 

Først tar vi for oss en forholdsvis frisk pasient som trenger hjelp opp fra gulvet, men som i 

utgangspunktet ikke ønsker at vi kommer inn i hjemmet med hjelpemidler. Vi kobler her inn 

arbeidsgivers ansvar, likestilling av lovverket og hvordan skal vi som pleiere håndtere en slik 

situasjon. 

 

Sekvens 2 - Trinn 1 

Neste sekvens har fokus på brukermedvirkning, integritet, verdighet og respekt. Pasienten er 

på trinn 1 på funksjonstrappa.( Litt dårligere funksjon). 

 

Sekvens 3 – Trinn 2  
I denne sekvensen har pasienten pådratt seg et lårhalsbrudd og trenger veiledning til 

rehabilitering. Her har funksjonskartlegginga hovedfokuset. Hva bør vi som pleiere ta 

hensyn til når det gjelder mobilisering, etisk tilnærming(tid og rom) 

 

Sekvens 4 -Trinn 3 

Den siste sekvensen handler om den sengeliggende, pleietrengende pasienten. Fokuset er 

viktigheten av å la pasienten bidra med det lille som er igjen av ressurser. Det er viktig å la 

pasientene føle trygghet, mestring og respekt, ved ikke å ta fra dem det de klarer. 

Forflytningsplanen blir zoomet inn som hjelpemiddel. 
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8. Oppsummering 
Prosjektet er avsluttet og vi har etablert en ny kultur i pleie og omsorg i Overhalla. Vi kan nå 

si at vi har en faglig forsvarlig forflytningspraksis. Den er fortsatt i stadig utvikling, og ansatte 

drar lasset sammen i samme retning. Vi har mange gode eksempler på engasjerte “forflyttere” 

som ønsker å bidra for å gjøre vår praksis enda bedre. De kommer med nye forslag til 

løsninger på utfordringer vi har. Dette tar vi med oss i det videre arbeidet. 

 

Vi har ikke hatt så stort fokus på evaluering av pasientenes opplevelse av forskjellen på 

kvaliteten av forflytningssamarbeidet fra pleierne. I starten av prosjektet tenkte vi det ville 

være vanskelig å få noen svar før og etter da pasientmassen ikke er konstant. De 

tilbakemeldingene vi har fått underveis fra enkelte pasienter er at de ønsket å bli forflyttet av 

de som bruker forflytningskunnskap.  

Økt tjenestekvalitet har vært viktig i denne prosessen, men ansattes helse har vært mest i 

fokus.  

 

Svarene fra den siste spørreundersøkelsen som ble gjennomført etter prosjektslutt er enda ikke 

helt klare, men de tilbakemeldingene vi har fått hittil viser at prosjektet har gjort en stor 

forskjell for mange ansatte. Både når det gjelder helse og arbeidsmiljø.  

Uten friske helsearbeidere ingen tjenestekvalitet. 

 

Vil rette en stor takk til alle som har bidratt i prosjektet. 
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Vedlegg 1 

 

Målsetting del 1: 
 

Overordnet mål:  
1. Overhalla skal være en foregangskommune nasjonalt når det gjelder løft og forflytning i 

pleie- og omsorgstjenestene  

2. Å utvikle kvalitetsstandarder eller sertifikater som er av nasjonal interesse  

(Overhalla kommune er miljøsertifisert etter ISO 14001 og dette får 

overføringsverdi til prosjektet) 

Mål:  
1. Å bedre tjenestekvaliteten for brukerne i pleie- og omsorgstjenestene når det gjelder 

løft og forflytning 

2. Å bedre arbeidsmiljøet i pleie- og omsorgstjenestene med vekt på 

a) å forebygge helseplager knyttet til løft og forflytning 

b) å legge til rette for arbeidstakere med helseplager  

c) å øke trivselen i arbeidet 

3.  Å utvikle kvalitetsstandarder eller sertifikater som er av nasjonal 

interesse 
4. Å formidle resultater av prosjektet inkludert kvalitetsstandarder (regionalt og 

nasjonalt). 

 

Bakgrunn og målsetting del 2 

Bakgrunn for prosjektet 
Overhalla kommune har gjennomført utviklingsprosjektet ”Forflytningsteknikk i pleie- og 

omsorgstjenestene”; prosjektperiode 1 ½ år (høst 2009 – 2010). Senter for omsorgsforskning Midt-

Norge har evaluert prosjektet, evalueringsrapport foreligger, og vi vil gjennomføre del 2 av prosjektet 

med ett og et halvt år hvor utviklet kvalitetsstandard implementeres i praksis, i hovedsak av følgende 

grunner: 

 En vil vurdere suksess og risikofaktor (dvs. faktorer som vil hindre prosjektet i å oppnå 

målene). Ved implementering av ny kvalitetsstandard er bl.a. strukturering av implementering 

for ansatte og studenter en utfordring. Prosjektet er i tråd med Helsedirektoratets satsing og 

rammeverk for kvalitetsutvikling 

(http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00319/Rammeverk_for_kvali_31

9359a.pdf). Det finnes noe vitenskapelig belegg for at det trengs lenger tids oppfølging for at 

en praksisendring skal sette seg i organisasjonen (Jf bl.a. Benner o.fl. 2010, 1996, Brataas & 

Haugan 2009).  

 Senter for omsorgsforskning Midt Norge (SOF) uttrykker at det vil være av faglig interesse å 

studere en implementering av utviklet kvalitetsstandard og se del 1 og 2 av prosjektet under 

ett. 

 Prosjektet vil være del 2 som forlengelse i tråd med konklusjoner og anbefalinger i 

prosjektrapporten (s. 32) for utviklingsprosjektet ”Forflytningsteknikk i pleie- og 

omsorgstjenestene.  
 Et nytt uttrykt delmål i del 2 av prosjektet er å utvikle samarbeide mellom Høgskolen i Nord-

Trøndelag (HINT) og kommunen til gjensidig nytte for begge parter.  Kunnskap og 

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00319/Rammeverk_for_kvali_319359a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00319/Rammeverk_for_kvali_319359a.pdf
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kompetanseutvikling innen forflytning har stor relevans for sykepleierstudenter. Derfor legges 

det opp til et enda mer studentaktivt prosjekt i del 2.  
Noen relevante momenter i den sammenheng: 

a) HiNT og SOF skal evaluere prosjektet og formidle kunnskap til studenter og 

helsepersonell 

b) Prosjektet blir studentaktivt. Studentdeltakelse vil omfatte søk og samling av 

forskningslitteratur. Studenter inviteres også til å bidra i utvikling av video basert 

undervisningsmateriell, noe kommunen er i dialog med HiNT, mulitimedia linja v/Robert 

Munkvold om å legge som en del av undervisninga/studentaktiviteten på linja.  
c) Kommunens forflytningsansvarlige vil undervise og formidle prosjekterfaringer på 

høgskole, og på seminar for kommunehelsetjenesten i regi av Senter for omsorgsforskning 

Mål for prosjektet 

Overordnet mål (jf. det opprinnelige prosjektet):  

1. Overhalla skal være en foregangskommune nasjonalt når det gjelder løft og forflytning i pleie- og 

omsorgstjenestene  

2. Å implementere kvalitetsstandarder eller sertifikater som er av nasjonal interesse  

Delmål (jf. det opprinnelige prosjektet): 
5. Å bedre tjenestekvaliteten for brukerne i pleie- og omsorgstjenestene når det gjelder 

løft og forflytning 

6. Å bedre arbeidsmiljøet i pleie- og omsorgstjenestene med vekt på 

d) å forebygge helseplager knyttet til løft og forflytning 

e) å legge til rette for arbeidstakere med helseplager  

f) å øke trivselen i arbeidet 
7.  Å utvikle kvalitetsstandarder og prosedyrer (førstegenerasjons kvalitetsstandarder og 

prosedyrer er nå utarbeidet jf. Prosjektrapport) 

8. Å formidle resultater av prosjektet inkludert kvalitetsstandarder (regionalt og nasjonalt). 

9. Å utvikle samarbeide mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og kommunen til gjensidig 

nytte for begge parter 

Operativt mål 
Innlæring, utprøving og implementering av 1. generasjons kvalitetsstandarder og prosedyrer 

m.v. for forflytning i pleie- og omsorgstjenesten (kvalitetsstandarder, prosedyrer m.v. er 

vedlagt foreliggende prosjektrapport) og integrering av kvalitetskunnskap i studentenes 

praksisstudier 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

20 

Vedlegg 2 

 
 

Rapport 

Resultat og økonomisk kalkyl av 

Helseprofil 

-Overhalla kommune- 
 

Resultat 

 

 

Utgangspunkt før beregning av kostnader  
 Kostnad før sykefravær relatert livsstil + kostnad relatert til ineffektivt utnyttet 

arbeidstid. 

 Arbeidstakere med kondisjon(VO2 maks) < 35(ml/kg/min) har en nedsatt 

arbeidskapasitet med i gjennomsnitt 24,0%. (utgangspunkt lettere arbeid)  

 Arbeidstakere med kondisjon < 28 har en nedsatt arbeidskapasitet med i gjennomsnitt 

44.1% 

 50 % av nedsatt arbeidskapasitet antas resultera i nedsatt arbeidsresultat før lettere 

arbeid. 

 Produksjonsverdien av en stilling regnes som lik med kostnaden før stillingen. 
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 Arbeidstakere i riskgruppen har 10 mer sykefraværsdager.(Riquelme 2003) 

 25000 kr i medellønn/måned(brutto) 

 2500 kr i kostnad før sykefraværsdag.(10 % av brutto middellønn/måned) 

 Diskonteringsrente 3 %(risiko før at en oppnådd helseforbedring går tilbake til det 
tidligere) 

 

Verdien av økt arbeidskapasiet/produktivitet ? 
 

 Produksjonsverdien av en stilling regnes som lik med kostnaden før 

stillingen(400 000) 

 18 individer nedsatt arbeidskapsitet med 24 % samt 5 individer med nedsatt 

arbeidskapasitet med 44%. 50 % av dette beregnes som tap av 

arbeidsresultat(produksjon). 

 18x 12 % + 5 x 22 % = 216% + 110%= 326 % - Motsvarer 3.26 stillinger om alle 

individer arbeidet 100 %. 

 

Utgangspunkt før beregning av kostnader i Overhalla 
kommune Sykeheim, TFH og hjemmesykepleien. 
 

 48 % av arbeidsstokken befinner seg i risikogruppen 

 40 % har nedsatt kondisjon utifra helse og arbeidskapasitet. 

 12 % er røykere. 

 19 % plages med søvn/slitenhet 

 Ingen har mindre bra arbeidstrivsel. 

 Estimert ca 700 000 totalt i økte sykefraværskostnader grunnet livsstil på alle de 

testade individerne(58 st). 

 

Forventet økonomisk kostnad og resultat før 

aktuelle tilltak i tilltaksgruppen 
 

Forventet kostnad år 1 

 
 14 st trener PT eller gruppeaktivitet – snitt 5000 kr/år/arbeidstaker = 70 000 kr/ år 1 

 Internkostnad arbeidstid treningsgruppe – ca 380 000 kr (45 uker/ år –lønn + sosiale 

utgifter)(2 timer/uke) 

 

- Estimert kostnad= 450 000 (70 000 direkte – 380 000 indirekte) 

 

 

Forventet resultat etter 1 år.  
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 11 st får aksebtabel kondisjon (> 35) på 1 års intervensjon.(80 % effektivitet)  

 

 Estimert vinst år 2= 1 003 000kr (275 000 kr i minsket sykefraværskostnad + 728 

000 kr i økt produktivitet /minsket overbelastning av arbeidstakere ) 

 

B/C (Benefit/Cost) ratio= 2.23  

 
Forventet kostnad etter 4 år 

 Treningskostnad 70 000kr/  

 Internkostnad arbeidstid – 380 000 kr  

 

- Estimert kostnad totalt: 450 000 kr(70 000 direkte + 380 000 indirekte) 

 

Forventet resultat etter 4 år 

 
 10 st  har akseptabel kondisjon.  

 

 Estimert vinst etter 4 år = 2 936 000kr (800 000 kr i minsket sykefraværkostnad +  

2 136 000 i økt produktivitet - minsket overbelastning av arbeidstakere)  

 

B/C ratio =  6.52  

 

Forslag etter helsetest på tiltaksgruppen 

 Treningsgruppe på 10-11 st med fokus på kondisjonøkende(85-95 % av maks VO2) 

trening  og styrketrening med fokus på stabilitet mage/rygg.  2 timmer / uke (40 min 

intervalltrening spinning + 20 min styrketrening.(vedlegger forslag til 

treningsopplegg)  

 Individuell trening/behandling 3-4 st ( med mulighet før anslutning til treningsgruppen 

senere). 

 Røykeavvenning behov 5 st.(3 st intressert) 

Konklusjon 
En satsning på helsefremmende arbeid med kondisjonsøkende aktiviteter og styrketrening 

mot risikogruppe, kan gi en vinst på over 2 ganger innsatsen på 2 år. Forventet vinst etter 4  år 

er over 6 ganger innsatsen.   

 

MVH 

Kent Engblom 

Bedriftsfysioterapeut  

Namdal BHT 

Spesialist i Helse og Miljøarbeid – Ergonomi MNFF 
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Vedlegg 3 

Rapport 
Resultat av treningstiltak(helseprofiltrim) før risikogruppe på 

bakgrunn av Helseprofilundersøkelse 2011. 
– Overhalla Kommune – 

– Sykeheimen, TFH og Hjemmesykepleien – 

 

 
 Gjennomsnitt 17,3 % økning av kondisjon. Størst økning 36,2 %. Innebærer en økning 

av arbeidseffekt  på gjennomsnittlig 50 % under en arbeidsdag. Man ser sammenheng 

mellom antallet treningsdager og resultat. 

 Armstyrken (dynamisk styrke i overkropp målt med «push-ups») ble nesten fordobblet 

med en økning på 92 % i gjennomsnitt i gruppen.  Gruppa hadde 40 % økning av 

utholdenhet i kjenemuskulatur(stabilitet mage/rygg målt med «planken») i 

gjennomsnitt i gruppa, og en økning av beinstyrke (dynamisk styrke og hurtighet målt 

med «knebøy») på i gjennomsnitt 24 %.  

 Fettvekten har i gruppen reduserets med i snitt 9,2 %. Vekten økte i snitt med 270 

gram/ person. Gjennomsnittlig minskning av fettvekt i gruppa er ca 2.5 kg / person, og 

en  økning i muskelvekt på i gjennomsnitt 2.1 kg/person. Her var det en sterk 

sammenheng mellom antallet treningsdager og resultat.  

 Oppmøte varierte fra 13 dager til 64 dager i gruppa. Snitt 43,7 i treningsgruppen - 

dager av 68 treningstilfellen. Et bra gjennomsnittlig oppmøte med tanke på 

forutsettningene. 

 

Deltakernes positive opplevelser med tiltaket : 

 Trene i gruppe 

 Flinke instruktører – gode motivatorer, gode pådrivere 

 Instruktørene har gitt oss mot til å trene. 

 Opplevelse av bedret form og minsket smerte. 

 At kommunen la til rette for dette 

 Enklere med tilrettelagt rening 

 Bedre funksjon av kroppen 

 Lettere arbeidsdager 

 Mer energi 

 Lettere å starte med egentrening 

 Trene med folk på samme nivå. 

 Fin balanse mellom styrke og kondisjon 

 Funnet en artig treningsform 

 Fri fra jobb til å trene. 

  «Et spark bak» 
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 Trening sammen med kolleger gav noe felles – sammensveiset gjengsom  støttet 

hverandre. 

 Trening på arbeidstid!  

 Mer energi på fritiden, mer opplagt. 

 En grunn til videre trening.  

 Ble god i ryggen. 

 Normalisert BT 

 Bedre tid til andre fritidsaktiviteter 

 God tilpasning av trening da man ikke kunne gjøre øvelser av ulike årsaker. 

 Gratis trening! 

 Smerterne forsvann   

 Ble sterkere 

 Kommer å fortsette med trening.  

 Trening med instruktør.  

 Mindre medisiner.  

 Røyker mindre. 

Deltakernes negativt opplevelser med tiltaket: 

 Trening i arbeidstid medførte stress da man opplevde at andre var tvunget å gjøre mere 

arbeidsoppgaver 

 Øket smerter i skulder og knær ved for mye belastning i starten. 

 Sommeropphold demotiverende 

 Travelt å rekke på trening når man arbeidet 

 For få treningsdager å velge mellom 

 Stress/dårlig samvittighet for tiden. 

 Dårligt tilrettelagt til turnusordning.  

 Dårlige muligheter til dusj på jobb etter trening,  

 Dårligt oppmøte hos noen.  

 For hard trening på sommeren.  

 At prosjektet er avsluttet – vil fortsette trene. 

 Mer travle arbeidsdager 

 Ødelagte fridager 

Ønsker fra deltakerne: 

 Treningstilbud 3 ggr / uke rett etter jobb med start 15.00 eller 15.30 for å unngå stress. 

 Flere treningsdager å velge mellom. 

 Trening etter dagvakt bedre en innen kveldsvakt. 

 Trening etter arbeidstid 

 

Hva betyr resultatet helseøkonomisk? 
At noen arbeidstakere har dårlig fysisk kapasitet påvirker selvsagt deres arbeidssituasjon 

ettersom en konstant overbelastning av kroppen gjør at helsen svikter på sikt. For at unngå 

dette må enten arbeidsbelastningen minske eller arbeidskapasiteten øke. Spørsmålet er da hva 

er billigst? 
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Å se til at arbeidstakerne har god nok kondisjon for jobben og å tilrettelegge arbeidet i form 

av hjelpemiddler eller andre tilrettelegninger for å minske arbeidsbelastningen til akseptabel 

nivå,  kan gi store økonomiske effekter på sikt. For å gjøre dette må kartleggninger og 

risikovurderinger gjøres.  Fokus i den sammenhengen er ofte vurdering av organisatoriske og 

fysiske risikofaktorer på arbeidsplassen. Den individuelle helsen hos arbeidstakerne blir ofte 

ikke tatt med i risikovurderingene. Ved å gjøre en helseprofil kan man få en bedre bilde av 

den individuelle helsen til arbeidstakeren slik at man kan tilpasse arbeidssituasjonen optimalt. 

Innsatsene bør rettes(helsefremmende/helsestyrkende) mot de arbeidstakere som trenger det, 

før det oppstår problem.  

Helseeffektene i gruppa forventes å bestå og fortsette å forbedres for flertallet av deltakerne 

de kommende årene. Om dette lykkes vil man se en minsket fravær relatert til belastning blant 

deltakerne i årene framover og i form av økt effektivitet og minskede plager på arbeidet. 

 

Veien videre... 
Jeg har sterk tro på at fokus på helsefremmende innsatser når det gjelder trening, må rettes 

mot risikogrupper og tilrettelegges på en god måte for å få et godt resultat og et godt 

økonomiskt utbytte av tiltakene. Det er viktig med trening på riktig nivå og gode 

instruktører(motivatører). Instruktørene må ha god kunnskap om trening og hvordan man 

tilpasser gruppetrening på et nivå der alle kan få utbytte av treningen. Instruktørene  må vite 

hvordan treningsbelastningen gradvis skal økes i takt med at deltagernes form bedres slik at 

man får en optimal treningseffekt.  

Treningen må pågå over lengre tid og legges tilrette så at oppmøtet blir tilstrekkelig under 

perioden for å få oppnå en bestående adferdsforandring. Resultatene viser at de med mest 

oppmøte har de beste effektene og har også i større grad startet trening på egen hånd. 

Treningen bør i fremtiden legges bedre tilrette gjerne i anslutning til slutten av arbeidsdagen. 

Mulig bør man ha en videre plan i et slikt opplegg med de som faller utenfor og ikke klarer 

trening av ulike årsaker, i form av tettere samarbeid med lege og NAV før at få fortgang i 

medisinske og arbeidsmessige tilrettelegninger.  

Lignende opplegg kan også brukes på nye grupper og mot nye fokusområder der behovet er 

størst. Denne helseprofilen viste at vi bare klarte at nå ca 50 % av de med behov før 

helsefremmende innsatser(risikogruppe), resten var ikke intressert. Vi kan sannsynligvis ikke 

nå alle, men mange av dem som trenger det. Det som er viktig er at vi vurderer behovet(AML 

§ 4:3) i forhold til dette og at vi ved behov når de som trenger det, og kan gi de et tilbud til 

dem. 

 

Oppsummering og konklusjon 

Jeg tror at vi med dette opplegg har klart å skape gode rutiner og  kunnskap om hvordan man 

skal trene for de fleste av deltagerne. Opplegget har gitt objektive og subjektive forbedringer 

fysiskt. Med et opplegg som har vært av  kvalitetsmessigt høy standard over lang tid, har vi 

forhåpentligvis gjort en positiv adferdsforandring som blir bestående for majoriteten av 

deltagerne i fremtiden.  

Vi har fått et meget positivt helsemessig resultat for en gruppe som i utgangspunkt er 

vanskelig å nå. Resultatet hadde sannsynligvis vært enda bedre ved en mer optimal 

tilrettelegging av treningstilbudet til arbeidssituasjon. Viktigheten av optimal tilrettelegging 

for å nå denne gruppa støttes også av forskning.  

Helseeffektene for noen av deltagerne er radikale. De som har benyttet seg mest av tilbudet 

har også  hatt størst gevinst, både subjektivt og objektivt.  Noen av deltagerne har også 

allerede signalisert bedret helse i form av minsket smerte og øket energi.  

Noen arbeidstakere har på grunn av sin helsesituasjon ikke kunnet utnytte tilbudet i den 

utstrekkning som vært ønskelig. Her bør det gjøre en grundigere utredning av arbeidstakernes 
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helsesituasjon for å klargjøre om det er mulig at å forbedre tilstanden/plagene, tilrettelegge 

arbeidet bedre eller om redusering av stillingsstørrelse er aktuelt. Bruk av BHT sammen med 

fastlege kan vare et første steg i en sån prosess, mulig og sammen med NAV senere i 

prosessen.  

Takker for et fint samarbeid og håper på nytt samarbeid i fremtiden. 

 

MVH 

 

Kent Engblom 

Fysioterapeut MSc 

Spesialist i Helse og Miljøarbeid – Ergonomi og arbeidshelse MNFF 

 

Rapporten fra Kent 
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Kartleggingsskjema funksjonsnivå 
  

Vedlegg 4 
 1. Har personen behov for hjelp?       Avkrysning 
 

 
Selvhjulpen Personen utfører oppgaven sikkert med eller uten hjelpemidler   

 

 
Delvis selvhjulpen 

Personen krever ikke mer hjelp enn at du er tilstede og gir 
personen    

 

 
  de hjelpemidler og det tøyet han skal bruke, samt fjerner ting som   

 

 
  han kan falle over, slik som sko. Det kan eventuelt. være behov   

 

 
  

for muntlig støtte 
eller veiledning   

 
  

 

 
Ikke selvhjulpen 

Personen har behov for fysisk støtte, eller det er uforutsigbart 
hvor   

 

 
  

mye hjelp personen har behov for. Her skal det brukes 
hjelpemidler.   

 

 
  

     
  

 2. Kan personen bære sin egen vekt?             
 

 
JA 

Personen kan stå sikkert på bena uten risiko for å knekke 
sammen eller velte.   

 

 
DELVIS Personen kan støtte på bena uten risiko for å knekke sammen.   

 

 
NEI 

Personen har ikke 
støttefunksjon.       

 

 
  

     
  

 3. Er personen stabil i sittende stilling?             
 

 
JA Personen kan sitte sikkert, f.eks på sengekanten, uten risiko for    

 

 
  

å knekke sammen 
eller velte.       

 

 
NEI 

Personen er ustabil i sittende stilling, og det er risiko for at han 
faller sammen   

 

 
  og/eller velter.         

 



 

 

28 

 

4.  Har personen styrke i armene?           Avkrysning 
 

 
JA 

Personen kan gripe fast i sengehest/sengegavl og trekke seg selv 
opp.   

 

 
NEI 

Personen har ikke så mange krefter at han kan trekke seg selv 
opp.   

 

 
  

     
  

 

5.  
Kan personen samarbeide, og har han forståelse 
for situasjonen?             

 

 
JA 

Personen kan samarbeide. Han har kanskje behov for å spørre, 
men er i stand    

 

 
  

til å følge en enkel 
veiledning.       

 

 
NEI 

Personen kan ikke samarbeide, eller er ikke i stand til å følge 
enkle   

 

 
  

veiledninger. Hvis du er usikker på personens evner, eller hvis 
hans muligheter   

 

 
  

for samarbeide er varierende, skal du foreta en vurdering før hver 
forflytning.   

 

 
  

Hvis det ikke er mulig, skal du gå ut fra at personen ikke kan 
samarbeide.   
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6. 
De fysiske faktorene nedenfor vil påvirke 
forflytningsteknikker            

  

 
og teknikker for å finne gode leier.         Ja, sett kryss 

  

 
Har personen: 

Svake hofter/eller 
knær     

  

 
  

Pusteproblemer/ hjerte-
karsykdommer   

  

 
  

Har han 
tidligere falt?       

  

 
  

Sår som påvirker forflytninger 
eller leier`?   

  

 
  Amputasjon       

  

 
  

Stor grad av osteoporose 
(benskjørhet)   

  

 
  

Svak 
rygg         

  

 
  

Store 
smerter/ubehag       

  

 
  

Ødemer 
(væskeansamlinger)     

  

 
  

Kontrakturer- 
muskelkramper     

  

 
  

Meget sårbar 
hud       

  

 
  

Slanger og 
kanyler?       

  

 
  Annet, hva:        

  

         

 

Revidert for bruk i Overhalla Kommune. 
     

 

Original: Lunde, Per (2011) Forflytningskunnskap, aktivisering, hjelp og trening ved forflytning (5.utgave) s.262. Oslo: Gyldendal Akademisk 
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     Vedlegg 5 
Helse- og omsorgstjenesten, forflytning 

 

 

                 FORFLYTNINGSPLAN 

 

Pasientens navn:                   rom: 

 

Arbeidsoppgaver / Forflytning 

Klarer 

selv 

Hjelpemidler Kommentar 

 

Sideveis i senga, skyv og trekk 

   

 

Trekk puten ned bak skuldrene 

   

 

Komme/trekke høyere opp i senga 

   

 

Rulle over på siden/ legge til rette 

   

 

Bekkenlegging 

   

 

Sitte opp i senga 

   

 

Opp og sitte på sengekanten 

   

 

Fra sengekant til stol 

   

 

Opp og stå fra stol 

   

 

Lenger inn i stol 

   

 

Fra seng til stol 

   

 

Fra seng til dusjstol/Carendo 

   

 

Legging av Segl til heispasienter 

   

 

Påtrekking av støttestrømper 

   

    

    

  

 

http://overhalla.custompublish.com/
http://overhalla.custompublish.com/
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     Vedlegg 6 
Helse- og omsorgstjenesten, forflytning 

 

 

      INTERNUNDERVISNING I FORFLYTNING: 

                   

 

Enhet/Avd:………………………………      Sone:………………………… 

 

Nr.  Case Dato 

 

1. 

Jeg har fått demonstrert og brukt avdelingens forskjellige sengemodeller. Jeg 

har selv ligget i sengen(e) for å kunne vite hvordan det kjennes ut for 

pasientene når pleierne bruker sengens ulike reguleringsmekanismer.   

 

  

2. 

Jeg har fått demonstrert avdelingens personløfter(e) –  

både passiv seilheis og ståløfter, og selv blitt heist opp, forflyttet og forsøkt 

helseil og toalettseil. 

 

 

3. 

Jeg har fått demonstrert og prøvd Carendo dusjstol . 

Jeg har fått demonstrert og prøvd passiv seilheis med ramme og plastbrett til 

forflytning av MORS. 

 

 

 

 

4. 

 

Jeg har fått undervisning i FORFLYTNINGSTEKNIKK og kan: 

- Forflytning av delvis aktiv pasient høyere opp i seng 

- Forflytning av passiv pasient høyere opp i seng, alene og 2 pleiere 

- Vende aktiv og passiv pasient over på siden for vasking, 

bekkenlegging og evt. sideleie  

- Sittende forflytning av delvis aktiv pasient fra seng til rullestol.    

 

 

 

5. 

Jeg har fått opplæring og vet hva jeg SKAL gjøre om en pasient faller i gulvet 

og jeg skal hjelpe vedkommende opp. Vi bruker personløfter og skal alltid 

være to eller flere pleiere 

 

 

 

6. 

Jeg forplikter meg til å følge denne fagbaserte arbeidsmetodikken- 

FORFLYTNINSTEKNIKK – basert på individuell forflytningsplaner til det 

beste for både pasienter og personalet (til forskjell fra løfteteknikk) – som 

denne institusjonen og avdelingen arbeider etter. Jeg er innforstått med at evt. 

avvik fra denne arbeidsmetodikk er på eget ansvar. 

 

 

 

……………………………………………                       ……………………………………… 

Avd.leder/forflytningsveileder                                             Ansatt 

 

Forflytningsveilederne får disse skjemaene av de ansatte på avdelingen etter at de har vært på 

forflytningskurs. Hver enkelt arbeider har ansvar for å få skrevet under alle punkter og levere. 

Etter alle punkter er skrevet under, skal skjemaet leveres inn til enhetsleder for 

tjenesteområdet.  

http://overhalla.custompublish.com/
http://overhalla.custompublish.com/
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Oversikt over funksjonskartlagte pasienter             Vedlegg 7 

Tjenestetype Før oppstart prosjekt(1.1.2012) Midtveis (1.9.2012) Ved prosjektavslutning(31.01.13) 
 Antall som 

har vedtak 
Antall 
kartlagte 

Antall som 
ikke skal 
kartlegges 

Antall som 
har vedtak 

Antall 
kartlagte 

Antall som 
ikke skal 
kartlegges 

Antall som 
har vedtak 

Antall 
kartlagte 

Antall som 
ikke skal 
kartlegges 

Institusjonsplass 
Langtidsplass 
 29(18 grønn  

11 rød)  
20(14 grønn, 

6 rød) 

0 31(19 grønn, 

12 rød) 

28(17 grønn, 

11 rød) flere 
av de på rød 
var kartlagt i 
april 

0 31(19 grønn, 

12 rød 

22(14 grønn 

8 rød)flere av 
de på rød ble 
kartlagt i 
oktober 

0 

Korttidsplass annet 
Institusjon 

I løpet av året 2012 har vi hatt 15 brukere med 17 tjenester korttidsplass annet 3 av disse er blitt 
kartlagt innen fristen på 14 dager. Flere av brukerne som får korttidsplass er pasienter som har 
hatt ulike tjenester i tillegg. Mange har hjemmetjeneste, andre kan i løpet av året også hatt andre 
korttidsplass opphold 

Korttidsopphold 
behandling 
Institusjon 
 

31 brukere med 40 tjenester(5 stk har hatt 2 eller 3 tjenester) av disse er 9 kartlagte innen 
fristen. 16 er kartlagte i løpet av oppholdet. Antall brukere som er kartlagt er 15. 

Korttidsopphold 
rehabilitering 
Institusjon 
 

24 brukere med 29 tjenester(4 stk har hatt 2 eller 3 tjenester) av disse er det 21kartlegginger 
(19brukere) 15 er kartlagt inne fristen. 
 

Avlastning 
institusjon 

6 brukere. Dette er brukere som har hjemmetjeneste i tillegg. 4 av disse er blitt kartlagte minst 2 
ganger i løpet av 2012.   
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Tjenestetype Før oppstart prosjekt(1.1.2012) Midtveis (1.9.2012) Ved prosjektavslutning(31.01.13) 
 Antall som 

har vedtak 
Antall 
kartlagte 

Antall som 
ikke skal 
kartlegges 

Antall som 
har vedtak 

Antall 
kartlagte 

Antall som 
ikke skal 
kartlegges 

Antall som 
har vedtak 

Antall 
kartlagte 

Antall som 
ikke skal 
kartlegges 

Akuttplass(3 dager) 
Institusjon 
 

Har valgt å ikke ta med disse brukerne. De fleste av disse brukerne har fått 
korttidsplass/opphold og er tatt med i kartleggingen. 

Hjemmetjenesten 

98 15 6 95 35 8 95 81 11 
Hjemmetjenesten 
Oppstart av 
tjeneste i løpet av 
tidsperioden(de 
som faller mellom 
registrerings-
datoene) 

21stykker med vedtak 1stykk kartlagt.  
Dette var pasienter med hjelp i en veldig kort periode.  
Som dere ser i rubrikkene ovenfor er det på de ulike tidspunktene en 6 til 11 brukere i hjemmetjenesten som det ikke skal vurderes 
funksjonsnivå på. Dette med bakgrunn i hvilken tjeneste de får. Fagleder har pr.i dag definert disse som mottakere av tjeneste som ikke 
krever funksjonskartlegging.  

Tjeneste for 
funksjonshemmede 

15+2 0  15+2 6(mai 2012)  14+2 2(vurdert i 

nov 2012) 
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