
 
Gennemført i perioden den 1. januar 2011 til den 31. januar 2014 

Projektejer: 
Assens Kommune 
Projektkoordinator: 
Frants Christensen 
Øvrige deltagere:  
Møllebo, Randers Kommune 
Fugleparken, Næstved Kommune 
Dybbøl Plejecenter, Sønderborg Kommune 
Sillerup Plejekollegium 
Filskov Friplejehjem 
Aabybro plejehjem, Danske Diakonhjem 
Konsulenter: 
Ergoterapeutuddannelsen, University College Lillebælt 
Social- og Sundhedsskolen Fyn 
LederForum 
Tisturion 

1 
 



1 Indholdsfortegnelse: 
 

1 Indholdsfortegnelse: .......................................................................................................................... 2 

2 Projektresume ...................................................................................................................................... 4 

3 Kort om projektet ................................................................................................................................ 5 
3.1 Præsentation af de deltagende plejeorganisationer ...................................................................... 6 
3.2 Projektorganisering ................................................................................................................................... 7 
3.3 Den oprindelige projektplan .................................................................................................................. 8 
3.4 Supplerende projektaktiviteter ............................................................................................................ 9 

4 Afrapportering på projektets succeskriterier ........................................................................ 10 

5 Vigtigste erfaringer fra projektet ................................................................................................ 14 

6 Metoder og dataindsamling .......................................................................................................... 22 
6.1 Spørgeskema .............................................................................................................................................. 22 
6.2 Hjælpemiddelregistrering ..................................................................................................................... 26 
6.3 Deltagende observation ......................................................................................................................... 26 
6.4 Socialmarketing ........................................................................................................................................ 27 
6.5 Projekteksterne påvirkninger i forløbet .......................................................................................... 27 
6.6 Ergoterapeutisk metode......................................................................................................................... 28 

7 Det konkrete projektforløb ........................................................................................................... 30 

8 Præsentation af data ........................................................................................................................ 43 
8.1 Udgangspunkt ved projektets start .................................................................................................... 44 

8.1.1 Organisering og samarbejde om forflytningsarbejdet 2011. .......................................................... 45 
8.1.2 Ledelsesstruktur og beslutningskompetencer ...................................................................................... 52 
8.1.3 Grundlæggende vidensniveau ...................................................................................................................... 53 
8.1.4 Selvvurderet kompetenceniveau ................................................................................................................ 54 
8.1.5 Oplevelse af pladsforhold og tid til rådighed ......................................................................................... 55 
8.1.6 Plejecenter type..................................................................................................................................................  57 
8.1.7 Hjælpemidler – kvalitet og tilgængelighed primo 2011 .................................................................... 61 

8.2 Projektinitiativer ...................................................................................................................................... 62 
8.3 Projekteksterne påvirkninger i projektforløbet ........................................................................... 64 
8.4 Effektmåling ................................................................................................................................................ 66 

8.4.1 Vurdering af helbred ........................................................................................................................................ 66 
8.4.2 Antallet af arbejdsuheld. ................................................................................................................................. 69 
8.4.3 Medarbejdernes vurdering af projektets effekt .................................................................................... 70 
8.4.4 Medarbejdernes vurdering af projektets effekt på samarbejdet med borgerne ..................... 72 
8.4.5 Medarbejdernes oplevelse af FlytiFloks betydning for kommunikation og samarbejde 
internt og eksternt ........................................................................................................................................................... 72 
8.4.6 Ændringer i organiseringen og samarbejdet om forflytningsarbejdet, herunder forståelse 
for risikofaktorer, forflytningspolitikken. .............................................................................................................. 74 
8.4.7 Udvikling i grundlæggende vidensniveau fra primo til ultimo ...................................................... 85 
8.4.8 Udvikling i selvvurderet kompetenceniveau fra primo til ultimo ................................................. 87 
8.4.9 Udvikling i oplevelse af plads og tid til rådighed fra primo til ultimo ......................................... 94 
8.4.10 Udvikling i hjælpemiddelbeholdningen ................................................................................................ 97 
8.4.11 Ledelsesopbakning...................................................................................................................................... 100 
8.4.12 YOKE - registrering af arbejdsbevægelser: ....................................................................................... 101 

9 Analyse af resultaterne ................................................................................................................. 102 
9.1 Generelt om analysemulighederne ................................................................................................. 102 
9.2 Analyse af den enkelte plejeorganisation ..................................................................................... 102 

9.2.1 Filskov analyseskema ................................................................................................................................... 103 
9.2.2 Dybbøl analyseskema ................................................................................................................................... 104 
9.2.3 Sillerup analyseskema .................................................................................................................................. 106 

2 
 



9.2.4 Aabybro analyseskema ................................................................................................................................ 107 
9.2.5 Møllebo analyseskema ................................................................................................................................. 108 
9.2.6 Fugleparken analyseskema ........................................................................................................................ 110 
9.2.7 Flemløse analyseskema ............................................................................................................................... 111 

9.3 Konferencen............................................................................................................................................. 112 
9.3.1 Indledning.......................................................................................................................................................... 112 
9.3.2 Tilbagemeldinger fra workshops: ........................................................................................................... 113 
9.3.3 Evaluering af konferencen. ......................................................................................................................... 114 

9.4 Minidemonstration ............................................................................................................................... 115 
9.5 Cost Benefit model ................................................................................................................................. 115 

9.5.1 Indledning.......................................................................................................................................................... 115 
9.5.2 Beskrivelse af modellen ............................................................................................................................... 115 
9.5.3 Cost Benefit beregning på FlytiFlok ........................................................................................................ 119 
9.5.4 Cost Benefit beregning på nyt FlytiFlok ................................................................................................ 119 
9.5.5 Konklusion på Cost Benefit modellen .................................................................................................... 121 

10 Konklusion ..................................................................................................................................... 121 
10.1 Målopfyldelse ........................................................................................................................................ 121 
10.2 Bivirkninger og betydning af projekteksterne påvirkninger ............................................. 122 
10.3 Processen ............................................................................................................................................... 123 
10.4 Overordnede anbefalinger............................................................................................................... 123 

11 Bilagsliste ........................................................................................................................................ 125 
11.1 Grundlæggende vidensniveau i relation til forflytningsarbejdet i de enkelte 
plejeorganisationer 2011 .............................................................................................................................. 125 
11.2 Selvvurderet kompetenceniveau primo i hver plejeorganisation .................................... 128 
11.3 Oplevelse af plads til rådighed i relation til forflytningsarbejdet i de enkelte 
plejeorganisationer 2011 .............................................................................................................................. 132 
11.4 Oplevelse af tid til rådighed i relation til forflytningsarbejdet i de enkelte 
plejeorganisationer 2011 .............................................................................................................................. 135 
11.5 Udvikling i grundlæggende vidensniveau fra 2011 - 2013 .................................................. 139 
11.6 Udvikling i oplevelse af pladsforhold i forbindelse med forflytningsarbejdet ............. 143 
11.7 Udvikling i selvvurderet kompetenceniveau fra 2011 - 2013 ............................................ 147 
11.8 Udvikling i oplevelse af tid til rådighed ...................................................................................... 150 
11.9 Tilbagemeldinger fra workshops på konferencen:................................................................. 153 

 
  

3 
 



2 Projektresume 
 
Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden, og fokus har været at forbedre medarbejdernes 
arbejdsmiljø. Projektet har især arbejdet på at forbedre det fysiske arbejdsmiljø omkring 
forflytninger, men har samtidig arbejdet på flere planer, da en organisations arbejdsmiljø er 
en kompleks størrelse af både fysiske og psykologiske forhold. Projektet har løbet over tre år i 
7 plejeorganisationer fordelt rundt om i Danmark. Ideen har været at undersøge, hvilke 
forudsætninger og initiativer der er mest effektive i forhold til at etablere et godt arbejdsmiljø 
indenfor plejesektoren. 
  
På de syv plejecentre er der iværksat en række initiativer – nogle på alle plejecentrene og 
andre kun på et – og efterfølgende vurderet, hvilke initiativer, som har haft størst positiv 
effekt på den pågældende organisations arbejdsmiljø. Men det er ikke kun processer, der er 
vigtige i denne sammenhæng. De interne og eksterne organisatoriske forudsætninger er også 
vigtige i forhold til de muligheder, der er for at gennemføre initiativerne. Udover de 
ovennævnte forhold har projektet også fokuseret på den enkelte plejeorganisations 
virksomhedskultur og dens påvirkning på effekten af forskellige tiltag og strukturer. 
 
Den grundlæggende projektide har været, at en højere grad af inddragelse af medarbejderne i 
alle faser af arbejdet med forflytningsproblematikker vil styrke effekten af de initiativer, som 
sættes i gang. 
 
Denne grundlæggende ide har igennem projektforløbet vist sig at holde stik. Engageres et 
flertal af medarbejderne i arbejdet med arbejdsmiljøet (i nærværende projekt 
forflytningsområdet) vil der være en større positiv effekt af tiltagene, end hvis medarbejderne 
ikke blev engageret. En anden hovedkonklusion er, at den nærmeste leders engagement 
smitter af på medarbejderne, så er lederen engageret, så er der større sandsynlighed for, at 
medarbejderne også bliver motiverede for at deltage. 
  
I nærværende rapport vil de forskellige tiltag og plejeorganisationernes udvikling blive 
beskrevet og analyseret.  
 
God læselyst! 
Projektstyregruppen. 
 
 
 

 
  

”Alt personale har været meget engageret, det giver en helt ny 
følelse af medbestemmelse og frihed i forhold til, hvad vi er vant 
til i det kommunale regi, - bare det at have forskellige 
hjælpemidler at vælge imellem med forskellige designs og 
funktioner.” 
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3 Kort om projektet  
 
 
Målgruppen 
Målgruppen 
Projektets målgruppe er ca. 300 social- og sundhedsassistenter og social- og 
sundhedshjælpere ansat i plejeorganisationer i Haderslev, Billund, Aabybro, Sønderborg, 
Randers, Næstved og Assens1. 
 
Problemet 
Projektets baggrund tager afsæt i en forståelse af, at nedslidning samt arbejdsbetingede 
skader indenfor bevægeapparatet er højt for social- og sundhedsassistenter og social- og 
sundhedshjælpere (SOSU-personale) inden for ældreplejen. En dansk undersøgelse støtter op 
om dette faktum, hvor 30 % af plejepersonalet indenfor ældreplejen oplever, at deres arbejde 
er fysisk anstrengende. Af undersøgelsen fremgår det endvidere, at der ses en moderat, men 
dog klar reduktion i plejegruppens rygbesvær i de kommuner, som har investeret mest i 
hjælpemidler2. 
Der er allerede stor opmærksomhed på dette problem, og der anskaffes mange hjælpemidler 
både personlige og arbejdsmiljømæssige, i projektet kaldet APV-hjælpemidler. Dog opleves 
det på plejecentre landet over, at hjælpemidlerne ofte ikke anvendes eller ikke anvendes 
optimalt. Det har undret lederne på de deltagende plejecentre. 
 
Formål 
Det overordnede formål er at afdække forklaringer på, hvorfor forflytningshjælpemidler 
enten ikke anvendes eller ikke anvendes optimalt, og herudfra udvikle løsninger. Ud fra dette 
overordnede formål er der opstillet en række mere konkrete succeskriterier. Disse 
gennemgås på et senere tidspunkt i rapporten, hvor resultatet indenfor det enkelte kriterium 
også præsenteres. 
 
Projektets metoder 
Projektet har som udgangspunkt valgt handlingsorienterede metoder, der foregår i et 
samspil mellem eksterne konsulenter og plejecentrenes ansatte. Projektet er hele tiden blevet 
justeret i samspil med plejecentrenes ansatte, så processen i projektet har fulgt fælles ønsker 
og behov. 
 Brugerdreven innovation anvendes bl.a. i form af løbende involvering af 

medarbejderne igennem: Dialogmøder, identifikation af forflytningsproblematikker, 
ønsker om vejledning på forflytninger, undervisning om forflytning og hjælpemidler og 
en demonstrations-workshop og efterfølgende valg af og implementering af 
hjælpemidler.   

 Aktionsforskning, som er en videnskabelig forskningstilgang, der tilstræber at skabe 
viden gennem forandring af verden i et aktivt og demokratisk samspil mellem forskere 
og de mennesker, som denne forandring inddrager. I projektet anvendes 

1 I sammensætningen af de deltagende plejeorganisationer er der lagt vægt på, at der er en vis geografisk spredning. 
Ligeledes er der også lagt vægt på, at plejeorganisationerne repræsenterer forskellige organisatoriske tilhørsforhold, således 
deltager der fire kommunale plejeorganisationer, to selvstændige plejeorganisationer (hvoraf den ene er et Friplejehjem) og 
endelig en plejeorganisation, som er tilknyttet en større organisation (Danske Diakonhjem). 
2 Ref. Fallentin N, Faber A, Sharipova M. Fysiske belastninger i plejearbejdet. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse i 
den kommunale ældrepleje. SOSU-rapport nr. 14. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2007 
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aktionsforskning med aktiviteter som løbende dialog og sparring mellem 
konsulenterne og medarbejderne igennem hele projektperioden3.  

 Generel ergoterapeutisk praksismodel, der fokuserer på samspillet mellem 
menneske, aktivitet og omgivelser – både ud fra et professions- og borgerperspektiv. 
Danske ergoterapeuter anvender teorier og referencerammer, der har fokus på 
aktivitet og deltagelse i hverdagslivet, samt forudsætningerne for aktivitet og 
deltagelse. Forudsætninger kan være f.eks. menneskets vilje og motivation, fysiske, 
psykiske, kognitive og sociale evner samt fysiske og psykiske rammer. I dette tilfælde 
tager vi udgangspunkt i, hvilken betydning de ansattes aktiviteter og deltagelse i deres 
arbejdsliv på de 7 plejecentre har for deres sundhed og livskvalitet.  

 Aktivitetsanalysen inddrages i observationerne af forflytningsaktiviteterne på 
plejecentrene og derved den enkelte medarbejders daglige arbejde. Aktivitetsanalysen 
giver mulighed for at udforske og erhverve en dybere og større indsigt i arbejdets 
kompleksitet. Formålet med aktivitetsanalysen er at udrede og vurdere personens 
ressourcer, aktivitetsproblemer eller risiko herfor i forbindelse med forflytningerne, 
og hvad der er eller kan blive årsag til forflytningsproblematikker.  
Der anvendes aktivitetsanalyse i forbindelse med observationer af forflytninger og 
problemstillinger i forhold til nuværende arbejdsorganisering ved forflytning af 
borgere, med henblik på at opnå viden om forflytningssituationerne (aktiviteterne) og 
tilpasningsmuligheder samt viden om medarbejdernes omgivelser, ønsker, vaner og 
kapacitet4. 

 Social Marketing anvendes i forhold til at afdække de ubevidste drivkræfter hos 
medarbejderne, som har betydning for deres anvendelse eller afholdelse fra at bruge 
forflytningshjælpemidler. Der vil bl.a. blive anvendt forskellige projektive tilgange. 

 Formative og summative evalueringsmetoder anvendes ved projektets start med 
henblik på afdækning af medarbejdernes viden, færdigheder og holdninger i forhold til 
forflytninger og anvendelse af hjælpemidler. Evalueringerne anvendes dels til at måle 
medarbejdernes udgangspunkt ved projektets start, dels som udgangspunkt for dialog 
med medarbejderne.  

3.1 Præsentation af de deltagende plejeorganisationer 
 
Filskov friplejehjem, Billund 
Filskov Friplejehjem er et Friplejehjem og har været under opbygning gennem stort set hele 
projektperioden. 
Der var ca. 15 ansatte ved projektets start, og antallet af ansatte er vokset til ca. 40 i løbet af 
projektet. 
Hjælpemiddelrekvirering vedrørende personlige hjælpemidler sker via kommunen. APV 
hjælpemidler skal institutionen selv købe eller leje. 
Filskov Friplejehjem er et etplans byggeri og består i 2013 af 36 boliger.  
 
Møllebo, Randers 
Møllebo er en kommunal plejeenhed. 
Personalet omfatter 37 medarbejdere. 
Hjælpemiddelrekvirering sker via kommunal terapeut ved kommunens hjælpemiddeldepot.  

3 Duus Gitte, Mia Husted, Karin Kildedal, Erik Laursen og Ditte Tofteng (red) Aktionsforskning - en grundbog 
Samfundslitteratur 2012 
4 Bundgaard K M og Bülow C V. Aktivitetsanalyse i ergoterapi i: Brandt Å, Madsen AJ og Peoples H (2013). 
Basisbog i ergoterapi. Munksgaard. 12. udg., 7. oplag. 
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Møllebo består af 74 boliger fordelt på et hus i to plan med 34 boliger og 40 etplans 
rækkehuse. Alle boligerne er kategoriseret som boliger med kald.  
 
Fugleparken, Næstved 
Fugleparken er et kommunalt plejecenter. 
Personalet omfatter 38 plejemedarbejdere. 
Hjælpemiddelrekvirering sker via kommunens hjælpemiddeldepot. 
Fugleparken er et etplansbyggeri og består af 20 skærmede boliger for demensramte borgere 
samt en indslusningsbolig. Herudover 20 plejeboliger med fast bemanding i tidsrummet kl. 
7.00–23.00. Fugleparken er et ældre plejecenter, der blev bygget i 1979 og ombygget af 2 
omgange sidst i 2007. I nattevagten tilses borgerne ved nødkald af det udekørende team. 
 
Sillerup Plejekollegium, Haderslev 
Sillerup Plejekollegium er en selvejende institution. 
Personalet omfatter ca. 26 plejemedarbejdere. 
Hjælpemiddelrekvirering sker via Haderslev kommunes hjælpemiddeldepot.  
Sillerup Plejekollegium består af 39 boliger fordelt på 2 etager. Stueetagen rummer 22 boliger 
og 1. salen rummer 17 boliger. 
 
Flemløse Plejehjem, Assens 
Flemløse Plejehjem er et kommunalt plejehjem.  
Plejehjemmet er for demensramte borgere. 
Personalet omfatter 41 plejemedarbejdere fordelt i dag- og aftenvagt. Nattevagten består af 
en særskilt organisatorisk enhed, som dækker hele kommunen. 
Hjælpemiddelrekvirering sker via kommunal terapeut ved kommunens hjælpemiddeldepot. 
Flemløse Plejehjem er et etplansbyggeri og består af 27 plejeboliger boliger, fordelt i 3 
skærmede leve-bo miljøer. Herudover 5 aflastningspladser for særligt udad reagerende 
demensramte borgere.   
 
Dybbøl Plejecenter, Sønderborg 
Dybbøl Plejecenter er et kommunalt plejecenter. 
Personalet omfatter 53 plejemedarbejdere. 
Hjælpemiddelrekvirering sker via kommunal terapeut ved kommunens hjælpemiddeldepot. 
Dybbøl Plejecenter består af 59 plejeboliger fordelt på 6 bo-enheder. 
 
Aabybro Plejehjem, Jammerbugt 
Aabybro Plejehjem drives af Danske Diakonhjem. 
Personalet omfatter 39 medarbejdere. 
Hjælpemiddelrekvirering sker via kommunal terapeut ved kommunens hjælpemiddeldepot. 
Aabybro Plejehjem er et etplansbyggeri og består af 44 boliger fordelt på 5 grupper. 8 boliger 
udgør et afsnit for demensramte borgere.  
 

3.2 Projektorganisering 
 
Projektet har været organiseret med en overordnet fælles Styregruppe. 
Styregruppen bestod af ledelsesrepræsentanter og 1 – 3 medarbejdere fra de enkelte 
plejeorganisationer, typisk forflytningsvejledere, arbejdsmiljørepræsentanter, 
hjælpemiddelterapeut eller koordinerende forflytningsvejleder. Derudover var 
projektkoordinator og projektets faglige konsulenter repræsenteret i Styregruppen. 
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I hver af de 7 plejeorganisationer blev der etableret en lokal mere eller mindre formel 
projektgruppe, som havde ansvaret for at delagtiggøre hele medarbejdergruppen i projektets 
aktiviteter samt følge op på projektinitiativer i dagligdagen. Disse projektgrupper bestod 
hovedsageligt af ledelsesrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og 
forflytningsvejledere. De lokale projektgrupper havde dog en meget forskellig opbygning fra 2 
repræsentanter til 7-8 repræsentanter, hvilket til dels afspejlede engagement og 
aktivitetsniveau i projektdeltagelsen. 
 
Visuel fremstilling af projektets organisering: 
 

 

3.3 Den oprindelige projektplan 
 
Fase 1. Opstartsfasen 
Projektorganisationen opbygges, området afdækkes i forhold til litteratur, tidligere indsatser 
mm. De relevante skemaer udvikles. 
 
Fase 2. Afdækningsfasen 
De eksterne konsulenter fra Ergoterapeutuddannelsen og Social- og Sundhedsskolen 
afdækker konkrete forflytningsproblemer, den nuværende beholdning af hjælpemidler, 
anvendelsen af hjælpemidler samt medarbejdernes grundlæggende viden om forflytninger på 
de enkelte arbejdspladser. Der gennemføres en arbejdsmiljøundersøgelse som afdækning af 
udgangspunktet for måling af succeskriterierne. 
 
Fase 3. Dialogfasen 
På baggrund af afdækningen af problemstillingerne gennemføres en dialog om 
løsningsmuligheder mellem de eksterne konsulenter, interne samarbejdspartnere og 
plejepersonalet. 
 
Fase 4. Præsentationsfasen 
Der arrangeres en minidemonstration af forflytningshjælpemidler, hvor alle medarbejdere 
deltager i workshops. I forbindelse med demonstrationen aftales der efterfølgende konkrete 
hjælpemiddelafprøvninger på de enkelte plejecentre. 
 
Fase 5. Afprøvnings- og prioriteringsfasen 
Hjælpemidlerne introduceres og afprøves på plejecentrene i dagligdagen. Der foretages en 
prioritering af de afprøvede hjælpemidler, og der udarbejdes en prioriteringsliste på hvert 
plejecenter over hvilke hjælpemidler, der ønskes anskaffet. 

Styregruppe

Projektgruppe

Filskov 
Friplejehjem

Projektgruppe

Sillerup 
Plejekollegium

Projektgruppe

Aabybro Plejehjem

Projektgruppe

Møllebo

Projektgruppe

Fugleparken

Projektgruppe 
(kun kortvarigt 

etableret)

Dybbøl Plejecenter

Projektgruppe

Flemløse Plejehjem

Projekt-
koordinator Konsulenter
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Fase 6. Anskaffelsesfasen 
Plejecentrene indkøber de prioriterede hjælpemidler. 
 
Fase 7. Implementeringsfasen 
Hjælpemidlerne implementeres. Implementeringen sker med forskelligt ressourceforbrug og 
tilrettelægges forskelligt i de deltagende plejeorganisationer. De eksterne konsulenter og de 
udvalgte leverandører vejleder efterfølgende på arbejdspladserne. 
 
Fase 8. Anvendelsesfasen 
Hjælpemidlerne tages i anvendelse i dagligdagen på de enkelte plejecentre. Der foretages 
løbende undersøgelser af plejecentrenes anvendelse af hjælpemidlerne både de nyindkøbte 
og egen beholdning. 
 
Fase 9. Evalueringsfasen 
Virkningen og effekten af indførelsen af hjælpemidlerne dokumenteres og analyseres. 
 
Fase 10. Formidlingsfasen 
Der formidles løbende resultater og erfaringer til medarbejdere, beboere, pårørende og 
ledelse gennem hele projektperioden.  
 

3.4 Supplerende projektaktiviteter 
 
Ovenstående beskrivelse var udgangspunktet for projektet. Vi fik imidlertid i projektforløbet 
øje på nye muligheder, som vi vurderede kunne medvirke til kompetenceudvikling og fornyet 
interesse for projektet hos medarbejderne. De væsentligste ændringer og supplerende 
aktiviteter nævnes i det følgende: 
 Ved projektets opstart blev der etableret en hjemmeside. Hensigten var, at den skulle 

fungere som information til interesserede udefra og som 
kommunikationsplatform/intranet for projektets deltagere. Det viste sig, at projektets 
deltagere ikke anvendte hjemmesiden i det omfang, vi kunne ønske. Der blev derfor 
oprettet en offentlig side på Facebook med relevante links mv. i relation til fokus på 
arbejdsmiljø, hjælpemidler og forflytningsproblematikker. På Facebook siden blev 
nyheder fra hjemmesiden opdateret løbende. Hensigten var at gøre 
informationer/nyheder på hjemmesiden mere tilgængelige og dermed øge 
medarbejdernes anvendelse af hjemmesiden samt øge deres engagement i projektet.  

 Ligeledes blev der iværksat en konkurrence på hjemmesiden mellem de deltagende 
plejecentre. Konkurrencen bestod af 6 konkrete opgaver, som var knyttet til de 
aktuelle aktiviteter i projektet.  

 Igennem projektperioden var der en voksende interesse for at lave en praktisk 
erfaringsudveksling mellem plejecentrene, så medarbejdere fra et plejecenter kunne 
komme på erfaringsudveksling på et andet af de deltagende centre. Alt var tilrettelagt, 
men ingen medarbejdere gennemførte udvekslingen. 

 Der opstod en mulighed for at afprøve et intelligent sensorsystem fra YOKE, der gav 
mulighed for at registrere medarbejdernes arbejdsbevægelser. Gennem observationer 
kunne antal af bevægelserne og belastninger i deres daglige arbejde registreres. 
Kombinationen af de to registreringer kunne muligvis give et fingerpeg om den 
enkeltes arbejdsbelastning.  Sensorsystemet blev afprøvet på to af plejecentrene af 15-
20 medarbejdere.  
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 For at relancere projektet og dermed motivere og engagere medarbejderne i projektet 
blev der gennemført et to-dags undervisningsforløb i innovation for 
nøglemedarbejdere. 

 Sent i projektforløbet blev der afholdt et 3-dags kursus for nøglemedarbejdere om 
videndeling og læring med fokus på anvendelse af videooptagelse på iPad/Tablets som 
pædagogisk redskab til hurtig og nem optagelse af dagligdags forflytningssituationer.  

 Projektets faseopdeling kunne ikke holde. For det første var der ikke en klar 
afgrænsning imellem faserne, da vi kom længere hen i projektet. Det kom blandt andet 
til udtryk ved, at der var stor tidsmæssig spredning i plejecentrenes aktiviteter og 
anskaffelse af hjælpemidler. For det andet var det oprindeligt planlagt, at der skulle 
være en forholdsvis lang periode, hvor plejecentrene fik lov til at være i ro og arbejde 
med tingene selv. Denne periode blev meget indskrænket, fordi der var så mange 
aktiviteter, som deltagerne gerne ville gennemføre i den sidste del af projektperioden. 

4 Afrapportering på projektets succeskriterier 
 

For at kunne dække projektets overordnede formål er der opstillet 12 mere konkrete 
succeskriterier. I det følgende vil der kort blive rapporteret om resultatet indenfor det enkelte 
kriterium. I et senere afsnit i rapporten vil resultater og konklusion blive uddybet. 

1. 25 % reduktion af medarbejdernes arbejdsbetingede skader vedrørende 
bevægeapparatet 

Succeskriteriet er opnået. Udviklingen i succeskriteriet er blevet konstateret gennem flere 
forskellige metoder og registreringer. For det første er der blevet registreret, hvor mange 
arbejdsbetingede skader, der blev indberettet til sikkerhedsorganisationen i de enkelte 
plejecentre i kalenderåret 2010, og denne opgørelse er fulgt op i kalenderåret 2013. 
Udgangspunktet har været, at der er blevet anmeldt 12 arbejdsuheld på grund af 
forflytninger. I den afsluttende undersøgelse er dette tal: 8 - en reduktion svarende til 33 %. 

En anden måde, som er anvendt i afdækningen af antallet af forflytningsmæssige skader, er 
gennem medarbejdernes besvarelser af NFA’s standardskema for arbejdsmiljø, hvor der 
spørges ind til antallet af arbejdsuheld vedr. Lænderyggen indenfor de seneste 12 måneder. 
Disse tal dækker ikke alle uheld vedrørende forflytninger, men giver stadig et godt indtryk af 
udviklingen. I alle 7 plejeorganisationer er der sket et fald fra 11 i første undersøgelse til 7 i 
den sidste undersøgelse – svarende til et fald på godt 36 %. 

2. At 75 % af medarbejderne oplever at have fået reduceret belastningen på deres 
bevægeapparat  

Succeskriteriet er ikke opnået. Besvarelsen af dette succeskriterium bliver foretaget ved at se 
på spørgsmålene 47 til 58 i Arbejdsmiljø spørgeskemaet, hvor der spørges ind til hyppighed af 
forskellige fysisk belastende arbejdsstillinger. Ud fra medarbejdernes besvarelser på disse 
spørgsmål kan der ikke konstateres en reduktion af belastningen på bevægeapparatet for 75 
% af medarbejderne. 

Der er sket en forbedring! – Hvilket kan ses ud af spørgsmålet om medarbejdernes vurdering 
af den samlede fysiske belastning på arbejde, hvor der kan konstateres et fald i 
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medarbejdernes vurdering af belastningen, og reduktionen er også signifikant på trods af det 
lille antal respondenter i analysen, men det er ikke nok til at kunne opfylde succeskriteriet på 
hele 75 % af medarbejderne. 

Endelig er dette spørgsmål også tæt forbundet med udviklingen af plejetyngden i den enkelte 
plejeorganisation, og her har to af de deltagende organisationer oplevet en væsentlig 
forøgelse af den fysiske plejetyngde! 

3. At 75 % af medarbejderne oplever en forbedring af deres psykiske arbejdsmiljø 

Succeskriteriet er opnået. Besvarelsen af dette succeskriterium bliver foretaget ved se på en 
række spørgsmål5 fra spørgeskemaundersøgelserne. Grunden til dette er, at der ikke er et 
spørgsmål, som alene kan dække det psykiske arbejdsmiljø, og derfor vil opnåelsen af 
succeskriteriet blive vurderet ud fra en række spørgsmål i de gennemførte undersøgelser.  

Succeskriteriet bliver generelt opfyldt af projektet. Der er på alle de analyserede spørgsmål 
med aspekter af det psykiske arbejdsmiljø over (og de fleste langt over) 75 % af 
medarbejderne, der har oplevet en forbedring på det psykiske område. For hele projektet som 
sådan er der omkring 95 % af medarbejderne, der i høj eller meget høj grad oplever, at 
Projekt FlytiFlok har forbedret mulighederne for at drøfte forflytningsproblematikker på 
arbejdspladsen, at der opleves mere engagement blandt kollegaerne og endelig en generel 
oplevelse af, at samarbejdet omkring forflytninger er blevet bedre. 

4. At der udvikles en prototype til et værktøj til forhåndsvurderinger af hjælpemidlers effekt 
på organisationen – Cost Benefit model 

Succeskriteriet er opfyldt, da der i projektforløbet er udviklet en prototype til et værktøj, som 
ligeledes er blevet testet i de deltagende organisationer. Værktøjet er en udvidet Cost Benefit 
model, som indbefatter både økonomiske og kvalitative aspekter i vurderingen. Det har været 
hensigten, at værktøjet skal kunne bruges ude i den enkelte plejeorganisation af 
medarbejdere og ledelse i fællesskab. De gennemførte afprøvninger af værktøjet understøtter 
denne mulighed. 

5. At medarbejdernes sygefravær reduceres med 20 % 

Succeskriteriet er opfyldt, da både det korterevarende og det samlede sygefravær er 
reduceret med henholdsvis godt 30 % (det korterevarende) og knapt 25 % (det samlede 
sygefravær). Tallene vedrørende sygefraværet er baseret på de deltagende organisationers 
registreringer for hele 2010 og hele 2013, og der er foretaget en beregning af det vægtede 
gennemsnit for alle 7 plejecentre baseret på antallet af plejemedarbejdere, som fik udleveret 
et spørgeskema primo og ultimo. Plejecenteret Dybbøl har ikke været så aktiv i 
projektforløbet (efter aftale med Styregruppen), og kan derfor ikke forventes at have fået den 
samme effekt på sygefraværet. Derfor er der foretaget en lignende beregning uden Dybbøl, og 

5 Der er taget udgangspunkt i spørgsmålene fra Ultimo undersøgelsens Selvvurderingsskema: ”56. Oplever du, at I er blevet 
bedre til at drøfte forflytningsproblematikker på arbejdspladsen som følge af FlytiFlok?”; ”57. Oplever du mere engagement 
blandt dine kollegaer til at løse opgaverne om forflytninger?”; ”59. Oplever du, at samarbejdet om forflytningerne generelt er 
blevet bedre på din arbejdsplads?”; ”61. Oplever du, at samarbejdet med de kommunale terapeuter er forbedret?” og ”62. 
Oplever du, at samarbejdet med din forflytningsvejleder er forbedret?” 

11 
 

                                                        



den viser samme tendens for både det samlede og det korte sygefravær, nemlig en reduktion 
på godt 30 % for begge fravær! 

6.  At der generes generelle anbefalinger vedr. tilrettelæggelse af uddannelse i forbindelse 
med indførelse af forflytningshjælpemidler  

Succeskriteriet er opfyldt, da der via projektet er fremkommet sådanne anbefalinger. I forhold 
til at generere anbefalinger vedrørende tilrettelæggelse af uddannelse i forbindelse med 
implementering af nye hjælpemidler på arbejdspladsen har der igennem projektperioden 
været iværksat flere forskellige uddannelsesaktiviteter og individuel vejledning med henblik 
på, at imødekomme den enkelte medarbejders læringsstil og med henblik på at indsamle 
erfaringer i forhold til, hvilke uddannelsesaktiviteter medarbejderne anser for at være 
værdifulde i forbindelse med indførelse af hjælpemidler. Det har ikke i løbet af 
projektperioden været muligt tydeligt at identificere objektive tegn på hvilke 
undervisningsaktiviteter, der har haft en effekt på brugen af hjælpemidler og hvilke, der ikke 
har. Vi har derfor forsøgt at indfange medarbejdernes subjektive opfattelse af, hvad der har 
haft en positiv effekt for dem. Anbefalingerne præsenteres senere i rapportens afsnit 5. 

7. At der opnås en øget viden om betydningen af medarbejder - borgerrelationen i forhold 
til anvendelse af forflytningshjælpemidler 

Succeskriteriet er opfyldt, da der er opnået en større viden om medarbejder-borgerrelationen. 
Der er opnået indsigt i medarbejder – borgerrelationen via spørgeskemaundersøgelse, 
observationer og løbende dialog med medarbejderne. Medarbejderne peger på et vigtigt 
aspekt i det at anvende hjælpemidler i samarbejde med borgerne. Det er bekymringen for, at 
borgerne føler, at de bliver frataget en del af deres funktionsniveau, og at borgerne ikke altid 
bryder sig om brugen af hjælpemidler.  En afgørende faktor for samarbejdet mellem 
medarbejderen og borgeren i forhold til brug af forflytningshjælpemidler er derfor, at 
medarbejderne føler sig kompetente til at vurdere og bruge borgernes ressourcer i 
forflytningssituationen, samt at medarbejderne føler sig i stand til at give den nødvendige 
information vedr. brug af hjælpemidler til borgerne samt begrunde deres valg overfor 
borgeren og de pårørende. Projektets resultater viser, at medarbejderne generelt oplever, at 
projektet har haft en positiv betydning for samarbejdet med borgerne om brug af 
hjælpemidler i forflytningssituationerne. 
Der skal gøres opmærksom på, at der i FlytiFlok projektet ikke har været inddraget 
synspunkter fra borgere og/eller pårørende i forhold til anvendelsen af 
forflytningshjælpemidler. Betydningen af medarbejder- borgerrelationen afspejler således 
udelukkende medarbejdernes perspektiv på samarbejdet. 

8. At opnå viden om hvilken arbejdsmiljømæssig virkning og effekt forskellige måder at 
tilrettelægge undervisning i hjælpemidlerne har.  

Succeskriteriet er opnået, der er påvist en positiv effekt på medarbejdernes arbejdsbetingede 
skader på bevægeapparatet i den samlede palet af tiltag, selvom det kan være svært at skelne 
effekten af de mange forskellige tiltag, der er blevet gennemført i løbet af projektet.. Igennem 
de evalueringer og øvrige tilbagemeldinger konsulenterne har fået omkring de enkelte tiltag, 
er det dog muligt at pege på selvstændige initiativer og tilrettelæggelse af 
undervisningsforløb, som har haft en særlig positiv betydning. 

12 
 



 
9. At opnå øget viden om, hvilken effekt medarbejdernes grundlæggende viden om 

forflytningsteknik m.m. har på den endelige arbejdsmiljømæssige effekt af 
hjælpemidlerne? 

Succeskriteriet er opnået, der er igennem projektet skabt en øget viden om, at en højere 
grundlæggende viden om forflytningsteknik har en positiv effekt på arbejdsmiljøet. Med en 
højere grundlæggende viden vil medarbejderne på mange måder kunne deltage mere 
kvalificeret omkring det daglige arbejde med forflytningshjælpemidler. Det gælder blandt 
andet i forhold til at identificere problemstillinger, indgå i dialog med de hjælpemiddel 
bevilgende myndigheder, undersøge hjælpemidlerne for fejl og mangler, afhjælpe fejl og 
mangler ved hjælpemidlerne etc. 

Medarbejderne fortæller selv, at det øgede vidensniveau har givet dem mulighed for at stille 
større krav i forhold til hvilke hjælpemidler, der er behov for. De oplever således, at de får 
nyere hjælpemidler fra kommunernes hjælpemiddeldepoter og hjælpemidler, og disse i 
højere grad matcher den enkelte borgers behov og afhjælper medarbejdernes belastninger i 
forflytningssituationerne, og det har en positiv effekt i forhold til anvendelsen af 
hjælpemidlerne. 

10. At opnå øget viden om betydningen af den organisatoriske opbygning af 
forflytningsvejledningen.  

Succeskriteriet er opnået. Der er i løbet af projektperioden skabt en øget viden om forskellige 
måder at organisere forflytningsvejledningen på. Det er blandt andet vigtigt, at 
medarbejderne har nem adgang til forflytningsvejlederne, der skal således være tilstrækkeligt 
med forflytningsvejledere i forhold til arbejdspladsens størrelse, og vejledningen skal foregå i 
alle vagtlag, så der kan tages højde for borgerens evt. svingende funktionsniveau og alle 
medarbejderes mulighed for involvering i beslutninger. 

Netop synligheden og indlejringen af opmærksomheden på forflytningsarbejdet kan 
understøttes af at have forflytning som fast punkt på gruppe- og teammøder etc. 
Forflytningsvejlederne skal have den nødvendige tid til at udføre deres arbejde. Det kan ikke 
konkluderes, om et fast antal timer er bedre med en mere fleksibel ad hoc ressourcetildeling, 
det afhænger af virksomhedskulturen i den enkelte plejeorganisation, men det er af stor 
symbolsk betydning og en anerkendelse og styrkelse af forflytningsvejlederens position, at 
der afsættes et fast antal timer til opgaven.  

En systematisk og jævnlig kompetenceudvikling for faste medarbejdere, vikarer og elever er 
fortsat nødvendig for at holde fokus på forflytningsarbejdet. Desuden er 
forflytningsvejledernes systematiske kompetenceudvikling og mulighed for at indgå i fagligt 
netværk i forhold til forflytningsarbejdet, og herunder opdatering af viden om nye og gamle 
hjælpemidler fortsat central for, at de kan indgå i et ligeværdigt samarbejde med eksterne 
samarbejdspartnere. 

11. At projektet justeres og tilpasses løbende i takt med resultater, herunder systematisk 
kvantitativ og kvalitativ evaluering i procesforløbet. 
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Succeskriteriet er opfyldt. Igennem hele projektforløbet har de eksterne konsulenter været 
meget opmærksomme på, om der har været behov for ændringer i tidsplanen for de enkelte 
faser eller for enkelte plejecentre. Et af plejecentrene har samtidig med projektet været 
igennem en meget stor udbygning af plejecenteret, hvilket har betydet, at mange af 
projektinitiativerne er blevet gennemført senere. Ligeledes har der vist sig en generel 
træghed i forhold til at få medarbejderne engagerede og motiverede til at deltage på eget 
initiativ i projektet. Det har betydet, at en del aktiviteter generelt er blevet skubbet til senere i 
forløbet, og anvendelsesfasen på den måde er blevet indskrænket. Herudover er der blevet 
inddraget flere nye tiltag ud fra en vurdering af den konkrete situation i projektløbet. Det 
gælder for eksempel afprøvning af YOKEs sensorer6 og de sidste undervisningsforløb. 

12. Udvikling af erfaringer der kan anvendes på alle landets plejecentre. 

Succeskriteriet er opfyldt. Der er igennem projektet erhvervet mange værdifulde erfaringer, 
som kan anvendes i alle andre plejeorganisationer i landet. Disse erfaringer spænder fra 
meget konkrete og praktiske tiltag i dagligdagen til den overordnede strategi i forbindelse 
med indførelse og anvendelse af nye forflytningshjælpemidler især i forhold til 
medarbejderinddragelse (eller af al velfærdsteknologi for den sags skyld!). Flere af 
projektdeltagerne er allerede under projektforløbet begyndt at formidle erfaringer og 
anbefalinger ud til den danske plejesektor, ligesom der har været kontakt med BAR-SOSU om 
projektresultaterne. 

5 Vigtigste erfaringer fra projektet 
 
Som nævnt under det 12. succeskriterium, så har projektet opsamlet en række værdifulde 
erfaringer, som kan anvendes i hele plejesektoren. Erfaringerne bygger både på den 
overordnede effekt, vi kan konstatere, at de forskellige initiativer har haft på den enkelte 
organisation, men også på en mere subjektiv oplevelse, som vi har haft i forbindelse med de 
enkelte tiltag. 
 
De vigtigste erfaringer fra projektet er: 
 
Det nytter noget 
Projektet har vist, at det nytter noget, at 
sætte brug af hjælpemidler på 
dagsordenen, uanset organisatorisk og 
kompetencemæssigt udgangspunkt. 
Ved at inddrage medarbejderne i 
forflytningsproblematikkerne styrkes 
deres selvtillid også på en række andre 
områder. I det medarbejderne har fået 
større fokus på 
forflytningsproblemerne og deres eget 
arbejdsmiljø, har det samtidigt betydet, 

6 Links til Yokes hjemmeside, hvor deres produkt Icura beskrives nærmere: 
www.icura.dk & www.yoke.dk 

Fælles for plejeorganisationerne gælder, 
at de ved projektets afslutning har fået en 
nyere og mere varieret 
hjælpemiddelbeholdning, som dels 
afhjælper medarbejdernes belastninger 
og dels er mere individuelt tilpasset den 
enkelte borgers ressourcer og behov end 
tidligere.  
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at medarbejderne uanset om de får nye hjælpemidler eller ej, prøver at finde løsninger på 
problemerne. Medarbejderne er altså generelt blevet mere motiverede og engagerede i deres 
arbejde og i at finde løsninger på de problemer og udfordringer, de møder i hverdagen. Det er 
svært at sætte en værdi for organisationen på en ændret indstilling, men der er ikke tvivl om, 
at arbejdsindstillingen vil være mere effektiv end en traditionel ”tilbagelænet” holdning til 
udfordringer på arbejdspladsen. 
Fælles for plejeorganisationerne gælder, at de ved projektets afslutning har fået en nyere og 
mere varieret hjælpemiddelbeholdning, som dels afhjælper medarbejdernes belastninger og 
dels er mere individuelt tilpasset den enkelte borgers ressourcer og behov end tidligere. 
 
Medarbejderinddragelse 
Inddragelsen af medarbejderne har på den ene side været den største motor for 
forbedringerne indenfor forflytningsarbejdet, men samtidig har det også været den største 
udfordring, da det specielt i starten viste sig at være særdeles svært at motivere 

medarbejderne til at deltage. Det var som om, at de 
skulle have et ”skub” udover deres dagligdag for at 
blive mere aktive i projektet. Dette skub fik 
medarbejderne første gang i forbindelse med 
deltagelsen i Minidemonstrationen af hjælpemidler. 
Efterfølgende fik de et tilsvarende ”skub” i forbindelse 
med afviklingen af forflytningskursus rækken for alle 
medarbejdere.  
Det er vigtigt, at medarbejderne oplever inddragelsen 
som reel. Det betyder, at de - skal opleve deres indsats 
som værdifuld, - de skal have indflydelse, - de skal 
kunne bidrage med deres praktiske og konkrete viden 
og – de skal have ressourcer til at deltage! 

Og ligeså vigtigt er det, at medarbejdernes inddragelse afbalanceres i forhold til deres 
interesser og faglige kompetenceniveau. Det nytter ikke noget at inddrage medarbejderne i 
forhold, som de ikke er interesserede i, eller som de ikke har faglige kompetencer til at 
forholde sig til. 
I forbindelse med inddragelse er det individuelle et kodeord. Man skal tage en individuel 
vurdering både for den enkelte plejeorganisation, men også for den enkelte medarbejder (se 
senere i forbindelse med præsentationen af forskellige typer af plejeorganisationer (og 
medarbejdere)). 
 
Ledelsesopbakning 
Der er ikke så meget nyt i forhold til kendt viden fra organisationsteorien – opbakningen fra 
de(n) nærmeste leder(e) er usandsynlig vigtig. Det er gennem den daglige ledelse, at 
medarbejderne skal føle, at det, de arbejder med, er værdsat. Hvis ikke der er 
ledelsesopbakning, vil der være en stor risiko for, at medarbejderne også mister lysten til at 
arbejde med udfordringerne. På et af plejecentrene fik forflytningsvejlederne støtte og 
opbakning til at gennemføre en større analyse omkring pladsforholdene på badeværelserne, 
og vejlederne fik adgang til at fremlægge deres resultater for den øverste administrative 
ledelse. Ligeledes er der i flere af 
plejeorganisationerne givet medarbejderne stor 
frihedsgrad til at tage tid ud til at arbejde med 
projektet, og beslutningskompetencer er i høj grad 
overladt til medarbejderne, men samtidig er der givet 
støtte, hvis noget skulle afklares. Denne form for 
støttende uddelegering har virket meget befordrende 
på medarbejdernes engagement.  

I forbindelse med 
medarbejderinddragelse er 
det individuelle et kodeord. 
Man skal tage en individuel 
vurdering både i forhold til 
den enkelte plejeorganisation 
men også i forhold til den 
enkelte medarbejder. 
 

Det er gennem den daglige 
ledelse, at medarbejderne skal 
føle, at det de arbejder med er 
værdsat.  
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Værdsættelse 
For at medarbejderne får lyst til at involvere sig i større grad på deres arbejdsplads, så er det 
vigtigt, at de oplever en værdsættelse af deres indsats og resultater. Værdsættelsen kan 
komme fra forskellige sider, men de væsentligste kilder er fra de nærmeste i dagligdagen, 
altså kollegaer, den daglige ledelse og borgerne. Ideelt set skal værdsættelsen gerne komme 
fra alle tre grupper, men en medarbejder kan godt få brændstof til en meget aktiv indsats ved 
kun at få en særlig kraftig værdsættelse fra en af grupperne. Et eksempel på dette er følgende 
citat fra et af de gennemførte interviews: ”Jeg føler mig værdsat, når jeg får nye moderne 
hjælpemidler til at løse mine opgaver” og ”Hjælpemiddeldepotet er begyndt at lytte til, hvad vi 
siger og foreslår. Det får os til at føle os bedre”. Endelig er deltagelsen i Minidemonstration 
også et eksempel på, at medarbejderne føler sig værdsat. Arrangementet med en 
demonstration af hjælpemidler har helt klart stået for medarbejderne som noget af det bedste 
ved projektet, fordi de følte sig værdsat og betydningsfulde – vi bliver hørt! 
 
Samarbejdet om introduktion og implementering af hjælpemidlerne 
Erfaringerne fra projektet viser, at medarbejderne har et sparsomt kendskab til deres egen 
forflytningspolitik, og at udmøntningen af politikken på de enkelte arbejdssteder er uklar for 
medarbejderne. Der er behov for italesættelse af forflytningspolitikken og udarbejdelse af 
mere konkrete procedurer for introduktion og implementering af hjælpemidler i de enkelte 
plejeorganisationer, hvis der skal opnås succesfulde resultater og arbejdsmiljømæssige 
effekter af nye hjælpemidler. Der har igennem projektets forskellige uddannelsesinitiativer 

været fokus på, hvor medarbejdere (særligt 
forflytningsvejledere og ledelse) kunne finde 
inspiration til udarbejdelse af anvendelige 
forflytningspolitikker, og der har også været ydet 
bistand til selve udformningen. Til trods for dette 
har det været vanskeligt at få et indblik i, hvordan 
plejecentrene har evalueret deres aktuelle 
forflytningspolitikker, og hvori de nye og konkrete 
handlevejledninger består.   

Man skal have fokus på hele processen, som 
strækker sig fra analyse og vurdering af beboerens 
ressourcer og medarbejderens belastninger, 

vurdering af hjælpemiddelbehovet, ansøgning/ bestilling og bevilling samt modtagelse, 
montering, introduktion og implementering af hjælpemidlet.  

Det er vigtigt, at de hjælpemidler, der leveres til borgeren bliver introduceret til 
plejepersonalet, så hjælpemidlet anvendes korrekt. Denne introduktion lander ofte i en 
gråzone mellem hjælpemiddelterapeuter, depotet, forflytningsvejlederne og medarbejderne, 
da der oftest ikke er en konkret procedure for implementering i kommunerne.  
Det anbefales, at samarbejdet om implementering af hjælpemidlerne beskrives i en konkret 
retningslinje eller procedure, og at denne systematisk introduceres for nye medarbejdere, 
samt at retningslinjen/proceduren omsættes til praksis og anvendes i det daglige arbejde. 
 
 
 
 

Det anbefales, at samarbejdet 
om implementering af 
hjælpemidlerne beskrives i en 
konkret retningslinje eller 
procedure, og at denne 
systematisk introduceres for 
nye medarbejdere, samt at 
retningslinjen/proceduren 
omsættes til praksis og 
anvendes i det daglige arbejde. 
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Forflytningsvejledernes faglige og personlige kompetencer  
Forflytningsvejlederne viste sig hurtigt at være centrale aktører i forflytningsarbejdet, idet de 
oftest er ansvarlige for at analysere og vurdere behovet for APV-hjælpemidlerne samt 
ansvarlige for undervisning og vejledning 
i brugen af hjælpemidlerne på 
arbejdspladsen.  
Erfaringerne viser, at det styrker det 
interne og eksterne samarbejde at have 
fokus på forflytningsvejledernes 
kompetenceudvikling i forhold til 
vurdering af kollegers belastninger, den 
faglige sparring med kolleger, terapeuter 
og ledelse samt evne til skriftlig og 
mundtlig formidling. Anvendelse af video, 
tablet eller smartphone som pædagogisk redskab til analyse og vurdering af medarbejdernes 
belastninger, og udarbejdelse af forflytningsbeskrivelser viste sig at styrke 
forflytningsvejlederens kompetencer.  
 
Rammer for forflytningsvejlederens arbejde. 
Det er vores erfaring, at forflytningsvejlederne ofte udfører deres arbejde, ”når der lige er tid 
til det” imens de udfører deres daglige arbejde på arbejdspladsen. Det betyder, at det ofte er 
vanskeligt for forflytningsvejlederne at leve op til deres funktionsbeskrivelse, som f.eks. 
indebærer, at de skal udarbejde og ajourføre forflytningsbeskrivelser og introducere og 
undervise i brugen af nye hjælpemidler i forhold til flere vagtlag og afdelinger på 
arbejdspladsen. Vores erfaring er, at jo mere synligt forflytningsvejlederens arbejde er for 
ledelse og medarbejdere, desto bedre fungerer forflytningsarbejdet.  
 

 

ANBEFALINGER TIL FORFLYTNINGSVEJLEDEREN 
 

 Efteruddannelse i forhold til analyseredskaber, kommunikation/konfliktløsning, 
vejledning/undervisning mm. 

 
 Deltage i fagligt netværk på egen/andre arbejdspladser. 
 
 Supervision på egen vejledning og faglig sparring med kolleger, 

hjælpemiddelterapeuter og koordinerende forflytningsvejleder/terapeut. 
 
 Adgang til viden om og afprøvning af nye og ”gamle” hjælpemidler, f.eks. årligt 

”depotmøde”/deltagelse i hjælpemiddelmesser. 
 
 Anvende video, smartphone eller tablet som pædagogisk redskab. 

 
 Udarbejdelse af let forståelige forflytningsvejledninger, tekst/foto/video. 
 
 Udarbejde fælles retningslinjer for introduktion af nye hjælpemidler. 

 
 ”Flyver” i flere vagtlag på forskellige afdelinger. 

 
 Foretage runderinger på arbejdspladsen sammen med ledelsen. 

Anvendelse af video, tablet eller 
smartphone som pædagogisk redskab 
til analyse og vurdering af 
medarbejdernes belastninger, og 
udarbejdelse af forflytningsbeskrivelser 
viste sig at styrke 
forflytningsvejlederens kompetencer.  
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Samarbejdet med terapeuterne 
Vores erfaring er, at jo mere fagligt kompetente forflytningsvejlederne og medarbejderne er, 
desto bedre dialog får de med hjælpemiddelterapeuterne. Vi har observeret, at 
medarbejderne på flere af de deltagende plejecentre har fået en langt bedre dialog med de 
kommunale terapeuter i løbet af 
projektet. Dette beror primært på et 
øget kompetenceniveau hos 
medarbejderne, som gør dem i stand 
til at føre en langt mere kompetent 
faglig dialog med terapeuterne. I løbet 
af projektperioden har 
medarbejderne oplevet en mere 
anerkendende dialog i samarbejdet 
med terapeuterne. Sent i forløbet blev 
der med inddragelse af 
nøglepersonerne udarbejdet to 
tjekskemaer, med fokus på beboerens 
ressourcer og medarbejderens 
belastninger, som kunne anvendes 
som redskab til analyse og vurdering 
af forflytningsproblematikker og 
dermed kvalificere den faglige dialog med terapeuterne. Erfaringer fra flere af de deltagende 
plejeorganisationer viser, at samarbejdet forbedres væsentligt, såfremt der sikres en 
personlig dialog mellem plejepersonale og terapeuter, og på et enkelt plejecenter også kunne 
det også påvises, at de anvendte ressourcer hurtigt tjenes hjem på færre misforståelser og 
indledningsvis bedre tilpasning af hjælpemidlerne. Ved at erstatte kravet til plejepersonalet 
om lange skriftlige anmodninger med faglig dialog, ændrer man magtbalancen mellem de to 
faggrupper, hvilket motiverer plejepersonalet til en endnu højere grad af deltagelse i 
problemløsning.  
Det anbefales, at forflytning er et fast punkt på teammøder, at forflytningsvejlederen foretager 
runderinger på arbejdspladsen sammen med ledelsen, at der udarbejdes fælles retningslinjer 
for introduktion af nye hjælpemidler, at der afsættes fast tid til vejledning og faglig sparring 
med kolleger i flere vagtlag samt faglig sparring med hjælpemiddelterapeuter og 
koordinerende forflytningsterapeut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANBEFALINGER TIL TERAPEUTEN 
 
 Fast telefontid til faglig sparring med forflytningsvejledere og udarbejde 

nyhedsbreve med orientering om nye hjælpemidler. 
 
 Regelmæssige besøg i plejeorganisationen, dialog med plejepersonalet og fælles 

refleksion over borgere i forhold til valg af hjælpemidler. 
 
 Depotmøder med forflytningsvejledere og deltage i netværksmøder for 

forflytningsvejledere. 
 
 Sikre en vis kvalitet af hjælpemidlerne (vedligehold, undgå at gamle og slidte 

hjælpemidler sendes ud til arbejdspladserne) samt formidle viden om, 
instruere og/eller udføre korrekt montering. 

 
 Sikre egne faglige og personlige kompetencer i forhold til den teoretiske viden 

og praktiske udførelse af forflytninger og brug af hjælpemidler. 

Det anbefales, at forflytning er et fast 
punkt på teammøder, at 
forflytningsvejlederen foretager 
runderinger på arbejdspladsen sammen 
med ledelsen, at der udarbejdes fælles 
retningslinjer for introduktion af nye 
hjælpemidler, at der afsættes fast tid til 
vejledning og faglig sparring med 
kolleger i flere vagtlag samt faglig 
sparring med hjælpemiddelterapeuter og 
koordinerende forflytningsterapeut. 
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Kommunens hjælpemiddeldepot 
Samarbejdet med hjælpemiddeldepotet kan udvikles via erfaringsudveksling om og viden om 
forskellige hjælpemidler. En højere grad af dialog byggende på gensidig respekt for hinandens 
kompetencer og viden vil være et væsentligt skridt på vejen til at forbedre dette område. I 

projektet har vi oplevet, at 
medarbejderne har foreslået nye 
hjælpemidler til depoterne, som 
efterfølgende er anskaffet og indført til 
hele deres plejeområde. Ligeledes har 
medarbejderne givet mere uddybende 
og kvalitative tilbagemeldinger til 
depoterne, hvilket, 
plejeorganisationerne også har 

oplevet, har skærpet depoternes anskaffelses- og udlånsstrategi. Ved en mere faglig og mere 
struktureret dialog mellem plejeorganisationen og hjælpemiddeldepotet, vil man kunne opnå 
et kvalitetsløft og evt. effektiviseringer på området.  
 
Ledelsens rolle i forflytningsarbejdet 
I løbet af projektperioden er det blevet tydeligt, hvor stor en udskiftning der er af 
medarbejdere på plejecentrene, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på nyansatte i 
forhold til arbejdet med forflytninger. 
 

Organisatorisk kan ledelsesopbakning i forflytningsarbejdet være at sætte forflytning på som 

ANBEFALINGER TIL LEDEREN 
 
 Udarbejde, italesætte og implementere forflytningspolitikken. 

 
 Fokus på arbejdspladskulturen og holdninger til forflytningsarbejdet og brug af 

hjælpemidler blandt personalegruppen. 
 
 Afsætte tid til forflytningsarbejdet (f.eks. forflytning som fast punkt på 

(team)møder, tid til forflytningsvejledere). 
 
 Kompetenceudvikling af medarbejderne. 

 
 Samarbejde med beboer og pårørende om arbejdsmiljø. 

 
 Klar ramme for ansvarsfordeling og kompetenceområder mellem leder, 

forflytningsvejleder og terapeuter f.eks. i forbindelse med anvendelse af APV og 
udarbejdelse af forflytningsbeskrivelser.  

 
 Sikre at der er fælles retningslinjer for introduktion af nye hjælpemidler, for 

udformning af forflytningsbeskrivelser og for vedligeholdelse af hjælpemidlerne. 
 

 Sikre anvendelsen af APV som praktisk redskab til identificering af og opfølgning 
på uhensigtsmæssige arbejdsprocedure. 

 
 
 

Ved at gå bort fra kravet til plejepersonalet 
om lange skriftlige anmodninger, ændrer 
man magtbalancen mellem plejepersonalet 
og hjælpemiddelterapeuterne, hvilket 
motiverer plejepersonalet til en endnu 
højere grad af deltagelse i problemløsning.  
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fast punkt på teammøder, at sikre forflytningsvejlederne tid til at udføre deres arbejde, at 
sikre risikovurdering i alle forflytninger, at sikre retningslinjer for medarbejdernes 
introduktion til forflytningsbeskrivelser og nye hjælpemidler, at sanktionere, hvis aftaler om 
forflytning ikke overholdes samt foretage rundering med forflytningsvejleder og AMR. Også 
en systematisk kommunikation med beboere og pårørende om vigtigheden af 
medarbejdernes pladsforhold og adgang til hjælpemidler samt involvering i evt. konflikter 
herom anbefales. 
I forhold til kompetenceudvikling kan lederens opbakning være at sikre systematisk 
efteruddannelse af medarbejderne samt sikre, at forflytningsvejlederne har adgang til 
supervision og faglig sparring med kolleger, hjælpemiddelterapeuter og andre 
ressourcepersoner. 
 
Virksomhedskulturens betydning 
I forbindelse med projektet er det afdækket, at Værdsættelse, Loyalitet, Empati og 
Beslutningskompetence er centrale begreber i forhold til medarbejdernes konkrete 
handlinger i dagligdagen. Undersøgelsen har også afdækket, at der er meget store forskelle på 
individer og plejeorganisationer, og at der som konsekvens heraf må tilrettelægges 
individuelle forløb på baggrund af denne viden, ellers vil forandringsprocesserne ikke forløbe 
effektivt. Med andre ord så vil man opleve ligegyldighed, passiv eller aktiv modstand imod de 
tiltag, som sættes i værk. Man kan sige at på samme måde, som løsninger skal tilpasses til den 
fysiske virkelighed, så skal de også tilpasses en virkelighed, bestående af organisationens 
virksomhedskultur og individernes individuelle holdninger og kompetencer. 
 
Reglernes betydning – udformning og håndhævelse af reglerne 
Et af de mest centrale begreber indenfor forflytningsområdet er regler. De har en meget stor 
betydning for det daglige arbejde med forflytningsområdet, idet reglerne afstikker de formelle 
rammer for, hvad der er tilladt eller ej. Men selvom man har udarbejdet de fineste formelle 
rammer, der dækker alle tænkelige aspekter af forflytningsarbejdet, så kan vi konstatere, at 
de alligevel bliver brudt – også selvom plejeorganisationen har en markant politik omkring 
afstraffelse af overtrædelser. Erfaringerne fra projektet viser os, at det kun i meget få specielle 
organisationer, at det vil kunne lade sig gøre at indføre regler, som alle i organisationen 
herefter adlyder. Her er projektets resultater i tråd med et andet projekts resultater, som 
viste, at medarbejderne vil indføre, hvad forskerne kaldte ”det sorte arbejdes alliance”,  
såfremt de var uenige i de gældende regler (Skal vi pleje, som vi plejer, 2002, Dominique 
Bouchet et al.). Medarbejderne vil udføre det konkrete arbejde ud fra deres egne holdninger 
og samvittighed, såfremt de overordnede regler forhindrer dem i at gøre det, og så vil de  
binde en ny alliance med for eksempel borgeren eller den pårørende. Loyaliteten vil på denne 
måde skifte fra ens kollegaer til borgeren/den pårørende. 
 
I de fleste organisationer indenfor plejesektoren er der således behov for en anden tilgang til 
reglerne. Det gælder for eksempel udfærdigelsen af de mere konkrete regler, hvor der ikke er 
nogen tvivl om, at det vil bidrage til en højere grad af overholdelse, såfremt medarbejderne 
deltager i udfærdigelsen af de konkrete udmøntninger af overordnede rammer. Ligeledes vil 
det også være hensigtsmæssigt, såfremt detaljeringsgraden i reglerne afpasses efter 
medarbejdernes kompetenceniveau, således der bliver muliggjort en højere grad af faglig 
vurdering, når medarbejderne har et højt fagligt niveau. Og endelig vil en mere struktureret 
og åben tilgang til overtrædelser af reglerne betyde en stor kilde til information, som kan 
anvendes til erfaringsudveksling mellem plejemedarbejderne indbyrdes og med ledelsen. 
Denne tanke ud fra princippet om, at man ikke kan formulere regler, der dækker alle 
virkelighedens tilsnigelser eller ændringer i de situationer, som man lavede reglerne ud fra, 
og derfor skal der være mulighed for, at medarbejderne kan foretage konkrete faglige 
vurderinger i dagligdags situationer, men i stedet for at skjule det for kollegaer og ledelse, 
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hvis det er på kant med en regel, så få en drøftelse af situationen og reglens 
hensigtsmæssighed i den konkrete situation. Fordelen er, at der vil være en større 
tilbøjelighed til overholdelse af reglerne, medarbejdernes faglighed vil blive værdsat, og man 
vil til stadighed kunne finjustere reglerne i forhold til virkeligheden. 
 
Samspil mellem forflytningen, borgeren, plejepersonalet og omgivelserne 
Igennem projektperioden har det vist sig, at forflytningsarbejdet ofte udføres i komplekse 
sammenhænge og mange faktorer spiller ind og får afgørende betydning for, hvorvidt 
forflytningen udføres mere eller mindre hensigtsmæssigt. Det er afgørende, at medarbejderne 
har kendskab til borgerens aktuelle funktionsniveau og ressourcer, og at medarbejderne er 
blevet grundigt instrueret i brugen af de hjælpemidler, der anvendes i samarbejdet med 
borgeren. Derudover er det afgørende, at der er den nødvendige plads til rådighed og at 
hjælpemidlerne er af ordentlig kvalitet, dvs. at de f.eks. ikke er for gamle, slidte og/eller 
defekte. 
 
Medarbejdernes aktivitetsniveau 
Aktivitetsniveauet var ikke højt i starten. Det var som om, der kun skete noget, når 
konsulenterne var til stede, og her nogle gange kun en høflig deltagelse uden engagement. 
Efter de store interventioner – minidemonstrationen og forflytningskurserne – kom der mere 
gang i aktiviteterne, men stadigvæk har det ikke været på alle plejecentrene, der har været en 
selvstændig aktivitet. Erfaringen er, at det er meget svært at engagere plejemedarbejderne til 
deltagelse i aktiviteter udover deres dagligdag, fordi den ofte er tilstrækkeligt udfordrende, 
som den er.  
 

 
 

ANBEFALINGER TIL MEDARBEJDEREN 
 
 Anvende tjekliste til vurdering af borgerens ressourcer, egne belastninger, 

risikovurdering og brug af hjælpemidler. 
 

 Medinddragelse i valg af hjælpemidler. 
 
 Systematisk introduktion til nye hjælpemidler. 

 
 Viden om hjælpemidler (på markedet). 

 
 Læringsmakkere, to kolleger, der støtter hinanden. 

 
 Personlig vejledning af forflytningsvejlederen. 

 
 Fælles refleksion om forflytningsproblematikker eller risikovurdering på 

(team)møder. 
 
 Dialog på tværs af vagtlag (mundtlig, skriftlig, video). 

 
 ”Jagten på guldet”, i forhold til de gode forflytninger, i den modsatte vagt eller 

på den anden afdeling. 
 

 Anvende APV som praktisk redskab til identificering af og opfølgning på 
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Fx blev der forud for alle vejledninger på 
plejeorganisationerne bedt om en skriftlig 
plan for vejledningerne samt oplysninger om 
ønsker og problemstillinger, som man 
ønskede behandlet. Dette ønske blev meget 
sjældent opfyldt fra plejeorganisationernes 
side, men af iver for at øge aktivitetsniveauet 
på arbejdspladserne, accepterede 
konsulenterne forholdene og prøvede så 
godt som muligt at ”få lov” at vejlede. Denne 
form for vejledning krævede ikke meget af 
medarbejderne og de fik ikke som tiltænkt 
reflekteret over 
forflytningsproblematikkerne både før, 
under og efter vejledningerne.  
 
I slutningen af projektperioden besluttede konsulenterne derfor at prioritere vejledningen og 
brug af videooptagelser i vejledningen, så det primært foregik sammen med 
forflytningsvejlederne, hvilket blev meget konstruktivt og lærerigt. 
 
Inden vejledning på arbejdspladsen igangsættes, bør der udarbejdes en fælles aftale imellem 
ledelsen, medarbejderne og konsulenten for vejledningens indhold og rammer, dette med 
henblik på at fastholde målet med vejledningen samt kvaliteten heraf. 

6 Metoder og dataindsamling 
 
Der er anvendt en række dataindsamlings- og interventionsmetoder i projektet. Det er valgt 
for at få en så bred og mange spektret viden om de deltagende organisationer og deres 
medarbejdere som muligt. Mange af metoderne er anvendt både i starten og slutningen af 
projektperioden for at skabe et grundlag for at kunne identificere en ændring i de deltagende 
organisationer. Derudover har der været gennemført nogle dataindsamlinger gennem hele 
forløbet. Det gælder både for Ændringsanalysen og for Holdningsanalysen. Førstnævnte er 
gennemført for at kunne vurdere, i hvilket omfang, det er projektinitiativerne eller 
projekteksterne faktorer, der har påvirket det enkelte plejecenter i en given retning. 
Holdningsanalysen er foretaget med henblik på, at kunne identificere holdningsmæssige 
forskelle på de deltagende plejecentre. Dette er gjort gennem et forløb med en række 
kvalitative gruppeinterviews. 
Herudover er der også løbende foretaget observationer og anvendt ergoterapeutiske metoder, 
som har resulteret i en række data om det enkelte plejecenter. 
 
De enkelte metoder vil blive gennemgået mere detaljeret i nedenstående. 
 

6.1 Spørgeskema 
 
Generelt 
Der er gennemført to spørgeskemaundersøgelser7 i projektforløbet. Den ene blev afviklet i 
marts/april 2011 og kan betragtes som projektets udgangspunkt. Det er op imod denne 

7 Spørgeskemaerne kan findes på projektets hjemmeside: www.FlytiFlok.dk 

Inden vejledning på 
arbejdspladsen igangsættes, bør 
der udarbejdes en fælles aftale 
imellem ledelsen, medarbejderne 
og konsulenten for vejledningens 
indhold og rammer, dette med 
henblik på at fastholde målet 
med vejledningen samt 
kvaliteten heraf. 
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status, vi forsøger at måle eventuelle ændringer. Den anden undersøgelse blev afviklet i 
oktober/november 2013 – altså lige inden afslutningen af projektet. Ultimo-undersøgelsen 
blev udvidet med en række spørgsmål, som skulle afdække deltagernes oplevelse af 
projektaktiviteternes betydning. Vi har betragtet denne måling som en slags eftermåling, der 
kan medvirke til at besvare spørgsmålet om, hvilken effekt projektet havde? 
 
Begge undersøgelser bestod af tre spørgeskemaer, som blev udsendt til alle medarbejdere, så 
det var en totalundersøgelse af målgruppen. Først under analyserne af resultaterne af 
undersøgelsen blev vi opmærksomme på, at der var en fejlkilde i udsendelsestidspunktet for 
de to spørgeskemaer. Det første skema blev sendt ud i foråret 2011, medens det andet blev 
sendt ud i efteråret 2013. Specielt for de spørgsmål, der havde med en vurdering af helbred 
eller lignende at gøre, kan det have haft en betydning for resultaterne af undersøgelsen. Med 
andre ord kan vi forvente en dårligere vurdering om efteråret end om foråret. Ligeledes bliver 
vi også nødt til at inddrage resultaterne af Ændringsanalysen, for at finde ud af, om der har 
været projekteksterne forhold, der har påvirket resultaterne i spørgeskemaundersøgelserne. 
Ultimo spørgeskemaundersøgelsen blev suppleret med spørgsmål vedrørende projektets 
effekt med henblik på at belyse medarbejdernes oplevelse af projektets initiativer og effekten 
af disse. 
 
Spørgeskemaerne har været konstrueret således, at det giver mulighed for at identificere 
medarbejdernes besvarelser fra første til sidste undersøgelse og samtidig bevare den 
fuldkomne anonymitet for medarbejderne. Der er således kun få personer, der har kendt til 
det entydige id nummer, som hver medarbejder er blevet tildelt i første 
spørgeskemaundersøgelse, og som igen blev anvendt i anden runde. De medarbejdere, som 
efterfølgende blev ansat i de deltagende plejeorganisationer, fik nye numre, så de ikke blev 
forvekslet med medarbejdere, der havde besvaret de gamle spørgeskemaer. Metoden har 
givet os mulighed for at følge den enkelte medarbejders besvarelse fra første til anden 
spørgeskemaundersøgelse, og vi har derfor haft mulighed for at kunne identificere og 
analysere individuelle ændringer.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Det har givet følgende analysemuligheder: 
 

- En analyse af den enkelte medarbejders udvikling i projektperioden (kun den kreds af 
medarbejdere, som har været ansat i hele projektperioden) 

Medarbejdere, der er 
fratrådt i projektperioden 

Medarbejdere, der er 
tiltrådt i projektperioden Primo 

medarbejderkreds 

Medarbejdere, ansat i 
hele projektperioden 

Ultimo medarbejderkreds 
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- En analyse af forskelle mellem gennemsnit fra primo-undersøgelsen til ultimo-
undersøgelsen 

- En analyse af besvarelserne i ultimo-undersøgelsen. 
 
Der var i udgangspunktet i alt 246 medarbejdere i de syv plejeorganisationer. Heraf 
besvarede 232 medarbejdere spørgeskemaet, hvilket gav en svarprocent på: 94,7 %. 
I den afsluttende undersøgelse fik 265 medarbejdere udleveret spørgeskemaet, og her var der 
227 besvarelser, hvilket gav en samlet svarprocent på: 85,7 %.  
 
Der er 129 medarbejdere, som har besvaret begge spørgeskemaer, og dermed været ansat 
under hele projektforløbet. 
 
Selvom der har været nogle imponerende svarprocenter i begge undersøgelser, så er det et 
forholdsvist lille antal respondenter, og når de skal fordeles ud på 7 plejecentre i mange af 
analyserne, så vil de statistiske analyser være behæftet med en vis usikkerhed. 
 
Arbejdsmiljøspørgeskema 
Undersøgelsen grundlæggende spørgeskema var det samme spørgeskema, som Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø anvendte i en stor undersøgelse angående arbejdsmiljø 
blandt plejepersonale i Danmark i 2005-2008: Ændringer i det psykosociale og fysiske 
arbejdsmiljø i ældreplejen 2005-2008. 
 
Dette spørgeskema blev valgt især, fordi der hermed var mulighed for at foretage 
sammenligninger til de resultater, som var afdækket på landsplan. Spørgeskemaet er meget 
omfangsrigt, men på trods af det, valgte en meget stor del af medarbejderne på de deltagende 
plejecentre at svare på det. 
 
Spørgeskema om  
a) Vidensniveau, holdninger og samarbejde i forhold til forflytningsarbejde 
(Tipskupon). 
b) Selvoplevet kompetenceniveau i forhold til forflytningsarbejde (Selvvurdering) 
 
Formål med udarbejdelse af Tipskupon og Selvvurderingsskema  
Formålet med at afdække medarbejdernes viden, oplevelser og holdninger i forhold til 
forflytningsarbejdet samt selvvurderet kompetenceniveau var hovedsageligt at få kendskab til 
disse aspekter i forhold til planlægning af indholdet i projektet. Til slut i projektet havde vi 
desuden, ved at udsende tilsvarende skemaer, mulighed for at se, om videns- og 
kompetenceniveauet havde forandret sig i takt med iværksættelse af forskellige aktiviteter i 
projektperioden. 
 
Udarbejdelse af Tipskupon 
Afdækning af personalets viden, oplevelser og holdninger er udformet som en Tipskupon, hvor 
der kan svares enig, uenig eller ved ikke på 38 spørgsmål ved afkrydsning. Tipskuponens første 
del afdækker medarbejdernes faktuelle og teoretiske viden indenfor forflytningsområdet. 
Spørgsmålene i Tipskuponens første del er af en sådan karakter, at medarbejderne i høj grad 
havde mulighed for at trække på deres erfaringer frem for at analysere sig frem til svaret. 
Tipskuponen blev udarbejdet med inspiration i BAR-SOSU’s Forflytningsblomst8, idet vi 
ønskede at anlægge et bredt perspektiv på forflytninger og dermed i væsentligt omfang 
inddrage arbejdspladskulturen, herunder medarbejdernes bevågenhed på 

8 Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, juni 2008 
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forflytningspolitikken, holdninger til anvendelsen af hjælpemidler, risikokultur, 
kommunikation mm. jf. lignende forflytningsprojekter9. 

 
Facitliste for Tipskupon 
Der blev udarbejdet en facitliste10 med rigtige og forkerte svar på Tipskuponen. På baggrund 
af denne er antallet af rigtige og forkerte besvarelser for den enkelte plejeorganisation 
opgjort. Den sidste del af spørgsmålene har til formål at indfange medarbejdernes holdninger 
og/eller egen oplevelse af f.eks. tid eller plads til rådighed ved forflytningssituationerne. Ved 
disse spørgsmål er det naturligvis vanskeligt at opsætte et facit. Facit er i disse tilfælde det 
ønskelige svar, f.eks. ønsker vi, at medarbejderen oplever at have den nødvendige tid og plads 
til rådighed. 
 
Udarbejdelse af Selvvurderingsskema  
Skemaet til personalets vurdering af eget kompetenceniveau (Selvvurderingsskema) er 
udarbejdet med inspiration fra Individuel Kompetence Vurdering (kilde) på AMU-
uddannelsernes ergonomiuddannelser11  samt en karakteristik af den menneskelige 
læreproces i fem niveauer: Nybegynder, avanceret begynder, kompetent udøver, kyndig 
udøver og ekspert12. Selvvurderingsskemaet blev udarbejdet med spørgsmål i relation til 
kompetence i brug af hjælpemidler og kompetence i brug af grundregler for forflytning.  

 
Ved bearbejdning af medarbejdernes vurdering af eget kompetenceniveau reduceredes de 6 
kompetenceniveauer til 3 med henblik på at øge sandsynligheden for valide analyseresultater. 
Niveauerne blev således samlet til følgende 3 kategorier:  
 
Nybegynder 
 Har kendskab til området, har hørt om området, har viden om området eller har læst 

og hørt om området, kan forklare om området. 
Den rutinerede 
 Har arbejdet med området enkelte gange eller arbejder jævnligt med området.  

Eksperten  
 Har høj grad af erfaring med eller arbejder dagligt med området og kan evt. undervise 

andre i området 
 
Skemaet er blevet brugt til at afdække, hvorledes medarbejderne vurderer deres egne 
kompetencer og sammenligne dem med deres vidensniveau målt i Tipskuponen og ligeledes 
afdække, om der er sket en udvikling i deltagernes egenvurdering af kompetencer i løbet af 
projektperioden. 
 
 

9 Rebien H, Nielsen K. Forflytning i et bredere perspektiv – et udviklingsprojekt gennemført på et botilbud for voksne med 
vidtgående handicaps. BAR Social og Sundhed; 2006 
Nielsen K, Momme E, Duckert J. Nye veje til den gode forflytning – et projekt om arbejdspladskultur og forflytning i 
hjemmeplejen. BAR Social- og Sundhed; 2008. 
10 Facitlisten kan findes på www.FlytiFlok.dk 
11 Uddannelsesordning for SOSU-uddannelserne samt Dreyfus & Dreyfus (1986) 
12 Dreyfus, H. & Dreyfus, S. (1999). Mesterlære og eksperters læring. I: Nielsen, K. & Kvale, S. (red.). Mesterlære - læring som 
social praksis. København: Hans Reitzels Forlag, s. 54-75 (K) 
EPOS 2008: Eksempler på testredskaber til EPOS-uddannelser; Bilag til praktisk vejledning til individuel 
kompetencevurdering i AMU, Efteruddannelsesudvalget. 
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6.2 Hjælpemiddelregistrering 
 
Skemaet til registrering af hjælpemidler13 blev udarbejdet i starten af projektet med henblik 
på at afdække, hvilke hjælpemidler der på daværende tidspunkt var tilgængelige på de 
enkelte institutioner, samt med det formål at hjælpemiddelbeholdningen igen skulle 
registreres ved projektets afslutning for at konstatere, om der havde været en ændring i 
variationen af hjælpemidlerne, hvilken ændring, om ændringen havde en effekt i forhold til 
medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø og om projektet havde en indflydelse på ændringen. 
 
Konsulenterne fra UCL og SOSU-Fyn udarbejdede et skema til registrering af de deltagende 
institutioners aktuelle hjælpemiddelbeholdning. Projektdeltagerne fik mulighed for at tilpasse 
skemaet, inden det blev sendt ud. I registreringsskemaet blev der ikke skelnet mellem 
basisinventar eller personligt bevilgede hjælpemidler. Der var mulighed for, at 
medarbejderne på den enkelte institution selv kunne tilføje hjælpemidler, som ikke allerede 
fremgik af det originale skema.  
 
Hjælpemidlerne blev kategoriseret i registreringsskemaet med henblik på, at skemaet kunne 
afdække de mest almindelige hjælpemidler anvendt til: 
 
 Personforflytning fra seng til kørestol/badestol, og omvendt. 
 Lav personforflytning fra seng til kørestol/badestol, og omvendt. 
 Personforflytning i seng, til siden, om på siden, højere op, op at sidde på sengekant, 

sengen som hjælpemiddel. 
 ADL, herunder påklædning, toiletbesøg, spisning mm. 
 Gang/mobilitet.  
 Løft fra gulv. 

 

6.3 Deltagende observation 
 
Deltagende observation er valgt som endnu en dataindsamlingsmetode, idet den drejer sig om 
observation blandt mennesker i deres egne naturlige omgivelser. Vi ønsker at forstå 
plejepersonalets handlinger og adfærd ud fra deres eget subjektive perspektiv og indhente 
nonverbale data fra deres dagligdag. 
 
Observationsmetoden producerer en type af data, der i sammenhæng med de øvrige 
metodiske tilgange (Kick Off seminar, møder, spørgeskemaer, dialog mm.) gør det muligt at 
opnå en mere nuanceret viden om plejepersonalets arbejde med forflytninger. I forbindelse 
med observationerne deltog ergoterapeut-studerende fra UCL. 
 
Ved at opholde sig på institutionerne og/eller i borgerens eget hjem, i det sociale miljø, der 
findes der, fik de studerende og konsulenterne adgang til at observere bl.a. 
samarbejdsrelationer mellem plejepersonalet og borgerne, brugen af hjælpemidlerne i de 
konkrete forflytningsaktiviteter og samarbejdsrelationer imellem plejepersonalet som 
kolleger. Der kan snuses til kulturen på stedet, og de daglige aktiviteter, der foregår på 
institutionen igennem hele døgnet, kan iagttages14.  
 

13 Skemaet findes på www.FlytiFlok.dk 
14 Kristensen, S og Krogstrup, H. K. Deltagende observation København: Hans Reizels forlag, 1999) 
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Alle studerende fra UCL og konsulenter udarbejdede deres observationer på en for dem 
ukendt plejeorganisation. Observationerne foregik over flere dage og på forskellige 
tidspunkter på dagen. Der har ikke været tale om længerevarende observationer på det 
enkelte sted, hvilket betyder, at der for den enkelte institution kan være tale om et 
øjebliksbillede, samt at de involverede medarbejdere ikke udgør et repræsentativt billede af 
den samlede personalegruppe. Forstået på den måde, at konsulenterne ofte har samarbejdet 
med de samme medarbejdere under observationerne. Dog vil det give et bredere billede af det 
generelle arbejde på institutionerne, når observationerne fra alle institutionerne 
sammenholdes. 
 

6.4 Socialmarketing 
 
Der har igennem hele projektforløbet været gennemført forskellige former for kvalitative 
undersøgelser med henblik på at afdække årsagerne til medarbejdernes forskellige 
anvendelse af forflytningshjælpemidlerne. Grundideen kommer fra Socialmarketing og er, at 
såfremt man kan afdække de dybereliggende årsager til medarbejdernes adfærd, så vil det 
være muligt at påvirke den i en ønskelig retning gennem forskellige tiltag. Et eksempel kunne 
være, at en medarbejder ustandselig ”glemmer” at anvende et forflytningshjælpemiddel, 
selvom der er en aftale i gruppen om, at det skal anvendes hos en bestemt borger i nogle 
specifikke situationer. Årsagen til ”forglemmelsen” kan være et ubevidst dybtliggende ønske 
hos medarbejderen om at tage hensyn til borgeren, og at medarbejderen på den måde handler 
imod sit ønske om at være loyal overfor den plejegruppe, som vedkommende er tilknyttet. 
 
Formålet med Socialmarketing er at finde frem til sådanne ”skjulte” adfærdsregulerende 
faktorer og forholde sig til dem sammen med den pågældende medarbejder, så der kan 
etableres arbejdsprocesser, som både medarbejder og ledelse kan stå inde for. 
 
Som hovedregel er der anvendt gruppeinterviews for at afdække disse ubevidste faktorer. I 
første omgang ustrukturerede gruppeinterviews, så de væsentligste emner/aspekter ved 
forflytningsområdet for medarbejderen kommer frem, men derefter er interviewene blevet 
mere og mere strukturerede med det formål også at kunne identificere forskelle mellem de 
syv plejecentre. Udover at Socialmarketing metoden har bidraget til at få afdækket nogle 
ubevidste handlingsmotiver, så har der været den sidegevinst, at der sideløbende er udviklet 
en metode til typologisering af plejeorganisationer, som kan anvendes både i analysemæssig 
sammenhæng, men også i forhold til fremtidige tilrettelæggelse af forflytningsområdet 
indenfor plejesektoren. 
 
De deltagende plejeorganisationer blev i forløbet kategoriseret indenfor de forskellige 
typologier. 
 

6.5 Projekteksterne påvirkninger i forløbet 
 
I et projektforløb på tre år vil plejeorganisationerne kunne påvirkes af mange forskellige 
eksterne hændelser. Disse hændelser kaldes i denne rapport ”projekteksterne påvirkninger”, 
og fra start af har plejecentrene registreret, hvilke ændringer, der er sket for deres 
organisation ud over de initiativer, som er gennemført indenfor projektet. Ret tidligt i 
projektet blev det klart, hvor vigtig registreringen af disse ændringer var, fordi både en 
budgetnedskæring og et lederskifte fik meget stor indflydelse på de pågældende 
plejeorganisationers videre deltagelse og dermed effekt af projektet. Ligeledes har en af 
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plejeorganisationerne konstant ligget i udbygning af deres plejehjem, hvilket har betydet, at 
dette plejehjem i lange perioder har haft fokus andre steder end på projektet. 
 
Det er plejeorganisationerne selv, der har foretaget registreringerne på skemaer, hvor en 
række typiske hændelser var fortrykt, så plejeorganisationerne blev mindet om disse 
hændelser. Efterfølgende er registreringerne blevet registreret i nedenstående skabelon: 
 

 
Figur 1 Eksterne påvirkninger af projektet 

 
Alle projekteksterne påvirkninger vil blive inddraget i analyserne af effekten af projektet for 
den enkelte plejeorganisation. 
 

6.6 Ergoterapeutisk metode 
 
 Udgangspunktet for ergoterapi er den betydning som menneskets aktivitet og 
 deltagelse i hverdagslivet har for sundhed og livskvalitet 
 
Danske ergoterapeuter anvender teorier og referencerammer, der har fokus på aktivitet og 
deltagelse i hverdagslivet samt teori og referencerammer, der har fokus på forudsætningerne 
for aktivitet og deltagelse f.eks. menneskets vilje og motivation, fysiske, psykiske, kognitive og 
sociale evner og rammerne for aktivitet og deltagelse. Det drejer sig bl.a. om 
aktivitetsvidenskab, teorier om menneskets hverdagsliv, modeller fra den ergoterapeutiske 
praksis og teorier samt referencerammer fra relaterede vidensfag15. 
 

15 Brandt Å, Madsen AJ og Peoples H (2013). Basisbog i ergoterapi. Munksgaard. 12. udg., 7. oplag. 
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Ergoterapi har fokus på, at det er gennem meningsfulde aktiviteter og deltagelsen heri, at det 
enkelte menneske interagerer med sine omgivelser. Når der i dette projekt omtales 
meningsfulde aktiviteter, er der fokus på arbejdet i plejeorganisationerne som aktivitet. Der 
er fokus på de menneskelige forudsætninger arbejdet kræver af vilje og motivation, fysisk, 
psykisk, kognitiv og social karakter og de omgivelser, som arbejdet foregår under. I forhold til 
omgivelserne tænkes der både på de fysiske, de institutionelle, de kulturelle og de sociale 
omgivelser. Der er også fokus på selve aktiviteten sammen med borgeren altså forflytningen. 
For at vi kan snakke om en god forflytning skal der være fokus på borgeren, hjælpemidlerne, 
plejepersonalet og de omgivelser dette foregår i. Er borgeren blevet dårligere får det 
indflydelse på forflytningen. Ligeså vel som kendskab og brugen af hjælpemidlerne får 
betydning for forflytningen. Plejepersonalets samarbejde med og kendskab til borgeren er 
afgørende og ligeledes er pladsen omkring borgeren, hvor forflytningen skal foregå. Derfor 
skal brugen af hjælpemidler ses i hele denne sammenhæng, og der skal løbende vurderes på 
hver af faktorerne. Vi har igennem projektet især været optaget af, hvilke faktorer der 
fremmer eller hæmmer en optimal udnyttelse af hjælpemidlerne. 
 

 
Figur 2 Ergoterapeutisk metode 

 
Aktivitetsanalyse som ergoterapeutisk metode 
Aktivitetsanalyse er en ergoterapeutisk metode til at skaffe sig bestemte kundskaber om og 
forståelser af aktivitet og deltagelse. Aktivitetsanalyse er en del af den ergoterapeutiske 
praksis indenfor bl.a. sundhedsfremme og forebyggelse. Der kan være forskellige typer af 
aktivitetsanalyse, og analysen kan have forskellige formål.  
I projekt FlytiFlok har aktivitetsanalyse være inddraget i forbindelse med observation af 
forflytningsaktiviteter på plejecentrene og dermed den enkelte medarbejders daglige arbejde. 
Aktivitetsanalyse giver mulighed for at udforske og erhverve en dybere og større indsigt i 
arbejdets kompleksitet. Formålet med aktivitetsanalysen er at udrede og vurdere 
medarbejderens ressourcer, aktivitetsproblemer eller risiko herfor ved forflytningerne, og 
hvad der fastholder, er eller kan blive årsag til forflytningsproblematikker. Analysen foregår 
på baggrund af erfaringsbaserede kundskaber, brug af bestemte teorier og modeller eller 
referencerammer. Der inddrages også en klassifikation af arbejdets struktur, de 
arbejdsprocesser, der indgår, arbejdets og arbejdsmiljøets betydning samt krav til 
medarbejdernes fysiske, kognitive og psykosociale færdigheder, materialer, omgivelserne, 
brug af hjælpemidler, brug af forflytningsteknikker mm16. 
 
Aktivitetsanalyse i nærværende projekt kan defineres ved f.eks. at stille følgende spørgsmål: 
 

16 Bundgaard K M og Bülow C V. Aktivitetsanalyse i ergoterapi I: Brandt Å, Madsen AJ og Peoples H (2013). Basisbog i 
ergoterapi. Munksgaard. 12. udg., 7. oplag. 

Borgeren og 
medarbejder(ne)

OmgivelserneForflytningen
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Analyse af hvad?  Forflytning af borger fra seng til kørestol. 
 

Analyse med henblik på hvad?  
 

Aktiviteten opdeles i delelementer for at 
kunne vurdere aktiviteten med henblik på 
personalets brug af hjælpemidler og 
forflytningsteknik, samspil mellem personale 
og borger, omgivelserne mm. I hvert 
delelement vurderes det, hvad der fungerer 
godt, og hvad der skal sættes fokus på i 
projektet for at undgå unødige belastninger 
for plejepersonalet. 
 

Analyse på baggrund af hvad?  
 

Analysen bygger bl.a. på brug af 
forflytningsteknik ud fra Per Halvor Lunde17.  
 

 
Der er fokus på hensigtsmæssig brug af hjælpemidler og/eller forflytningsteknik, inddragelse 
af borgerens egne ressourcer i forflytningen, samspil personalet imellem, samspil mellem 
borger og personale samt omgivelsernes betydning for forflytningssituationen. 
 
På bagrund af aktivitetsanalyser af forflytninger på plejecentrene samt dialog med personalet 
vurderes forflytningssituationerne med henblik på identificering af hæmmende og 
fremmende faktorer ud fra:  

 Borgerens ressourcer/funktionsniveau. 
 Inddragelse af det naturlige bevægemønster. 
 Medarbejderens kropsbevidsthed og arbejdsteknik, herunder de fysiske love. 
 Kommunikation mellem medarbejder og borger. 
 Arbejdspladsens indretning. 
 Arbejdets organisering. 
 Brugen af hjælpemidler. 

 

7 Det konkrete projektforløb 
 
I det følgende vil det konkrete projektforløb blive beskrevet mere detaljeret. Den tidligere 
præsentation fra afsnit 2 vil blive suppleret med en beskrivelse af de interventioner, 
initiativer, resultater og erfaringer samt nye initiativer, som er blevet iværksat i den 
enkelte fase. 
 
Fase 1. Opstartsfasen 
 
Litteratur 
Ved projektets opstart blev der foretaget et afgrænset litteraturstudie. Fokus var på 
baggrundsviden vedrørende nedslidning samt arbejdsbetingede skader indenfor 
bevægeapparatet for social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere (SOSU-
personale) inden for ældreplejen samt anvendelse af hjælpemidler.18,19 

17 Lunde, P H. Forflytningskundskab. Aktivering, hjælp og træning ved forflytning 2. udgave. Gads forlag 2010 
18 Fallentin N, Faber A, Sharipova M. Fysiske belastninger i plejearbejdet. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse i den 
kommunale ældrepleje. SOSU-rapport nr. 14. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2007 
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Kick Off seminar 
I denne fase blev der afholdt et kick off seminar for Styregruppen, hvor der både blev drøftet 
baggrund for projektet, planlægning af de kommende faser i projektet og udvikling af 
spørgeskemaer. Hjemmesidens form og format blev aftalt. Hensigten med hjemmesiden var 
at videregive information om projektet til interesserede udefra og samtidig skulle den fungere 
som intern kommunikationsplatform/intranet for projektets deltagere.  Seminarformen var 
hensigtsmæssig for Styregruppen, og der var bred enighed om, at det ville være 
hensigtsmæssigt med en bred deltagelse fra hver plejeorganisation, således at både ledere, 
forflytningsvejledere, plejepersonale og evt. AMIR var repræsenteret i den enkelte 
plejeorganisations projektgruppe.  
 
Fase 2. Afdækningsfasen 
 
Møde i projektgruppe og intromøder på de 7 plejecentre 
På intromøderne fik medarbejderne en overordnet præsentation af projektet, og der blev 
orienteret om materialerne til afdækning af medarbejderens arbejdsmiljø (NFA skema), 
viden, holdninger, samarbejde og vurdering af eget kompetenceniveau.  
Resultaterne fra de tre spørgeskemaer skulle danne grundlag for dialog og senere aktiviteter i 
projektet. 
 
Afdækning af generelle forflytningsproblematikker 
På møderne blev identificering af generelle forflytningsproblematikker i den enkelte 
plejeorganisation drøftet med personalet.  Målet med at identificere generelle 
forflytningsproblematikker var, at disse skulle forfølges igennem hele projektet. Personalet på 
plejeinstitutionerne valgte forskellige metoder til identificering af forflytningsproblematikker, 
som skulle være udgangspunkt for senere observation af konsulenterne. Personalet udvalgte 
metoderne på baggrund af hvilken fremgangsmåde, der ville være realistisk for dem at 
anvende i forbindelse med deres daglige arbejde. Flere steder blev centrale medarbejdere, 
f.eks. forflytningsvejledere, udvalgt som tovholdere for identificering af generelle 
forflytningsproblematikker på plejeinstitutionen.   
Som eksempler kan nævnes:  
 
 Et lokale stilles til rådighed for personalet. I lokalet vil der være en mappe med 

information om projektet. Personalet har mulighed for at skrive 
forflytningsproblematikker op på whitebord i lokalet. Det aftales desuden, at man ude på 
beboerstuerne kan skrive en lille note, når man oplever en vanskelig forflytningssituation 
og efterfølgende hænge den op i lokalet. 

 
 Det aftales, at der lægges et kladdehæfte ud i alle bo-enheder. Personalet kan notere 

generelle forflytningsproblematikker i den og aflevere den til forflytningsvejlederne. 
Derudover er der mulighed for at skrive på flipover, som står i kantinen, hvor personalet 
færdes dagligt. Dette vil også være med til at synliggøre projektet, processen og 
problematikkerne. 

 
 Der stilles kamera til rådighed for medarbejderne, så de har mulighed for at tage foto og 

video af de problematiske forflytningssituationer.  
 
 

19 Brandt Å og Mindegaard P. Foreløbig midtvejsrapport for MAKS projektet 2008-2009 Hjælpemiddelinstituttet 2010 
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Deltagende observation 
Efter identifikationen af forflytningsproblematikkerne blev disse prioriteret med henblik på 
udvælgelse af, hvilke der skulle være udgangspunkt for observationerne. 
Fælles for plejeinstitutionerne var dog, at de generelle forflytningsproblematikker ikke blev 
tydeligt identificeret af medarbejderne, og udvælgelsen af observationssituationerne blev 
derfor ikke blev så systematisk som planlagt. Der blev derfor i flere tilfælde tale om en række 
mere eller mindre spontane observationer. Konsulenterne og de studerende skulle primært 
observere personalets arbejdsbevægelser og brug af hjælpemidler, men der blev også drøftet 
mulige løsninger af forflytningsproblematikker, ligesom kultur, holdninger, vaner og intern 
kommunikation blev drøftet under nogle af observationsrunderne. 
 
Der var behov for en tydelig identificering af de generelle forflytningsproblematikker med 
henblik på hvilke hjælpemidler, der ville være relevante at præsentere på den kommende 
minidemonstration. Der blev derfor taget udgangspunkt i problematikker nævnt på 
intromøderne og problematikker udvalgt og iagttaget under observationerne. 
 
Med baggrund i intromøder, plejeorganisationernes udvalgte problematikker og 
konsulenternes og de studerendes observationer blev de generelle 
forflytningsproblematikker identificeret med henblik på planlægning af 
minidemonstrationen: 
 
 Ikke tydelige kriterier for manuel forflytning kontra brug af hjælpemidler. 
 Anvendelse af sengens funktioner til forflytninger, påklædning og personlig pleje. 
 Pålægning af sejl.  
 Vending af borger i sengen. 
 Fra liggende i sengen til siddende på sengekant/tunge ben ud af seng. 
 Fra siddende på sengekant til liggende i seng/tunge ben op i seng.  
 Forflytning af borgeren højere op eller længere ind i sengen (i liggende stilling). 
 Forflytning af borger fra seng til stol og omvendt.  
 Personlig pleje og af- og påklædning  
 Placering af ben i kørestolens fodstøtter. 
 Forflytning af borgeren længere ind i stolen/kørestolen. 
 Rejse borgeren fra liggende på gulv. 

 
Primo spørgeskemaundersøgelse 
Der blev i denne fase gennemført en afdækning af medarbejdernes arbejdsmiljø (NFA skema), 
viden, holdninger og samarbejde (Tipskupon) og vurdering af eget kompetenceniveau 
(Selvvurderingsskema). Resultaterne fra de tre spørgeskemaer har dannet grundlag for dialog 
og senere aktiviteter i projektet. Man kan sige, at undersøgelsen var en baseline eller et 
udgangspunkt for afdækning af, om succeskriterierne blev opfyldt. 
 
Registrering af hjælpemidler 
Konsulenter fra Ergoterapeutuddannelsen og SOSU-skolen har indgået i en afdækning af 
plejeorganisationernes nuværende beholdning af hjælpemidler og anvendelse af 
hjælpemidler. 
 
Fase 3. Dialogfasen 
 
Dialogmøder 
På dialogmøderne blev medarbejderne præsenteret for resultatet af observationerne og de 3 
spørgeskemaer, hvilket gav anledning til dialog om årsager til resultaterne og yderligere 
uddybning af de overordnede forflytningsproblematikker. 
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I forlængelse af dialogmøderne blev der påbegyndt en afdækning af hvilke hjælpemidler, der 
skulle repræsenteres af leverandører som løsning på forflytningsproblematikkerne på 
minidemonstrationen.  
Med baggrund i de overordnede forflytningsproblematikker blev der efterfølgende udarbejdet 
en liste med kategorier af hjælpemidler til brug for udvælgelse af leverandører til 
minidemonstrationen: 
 
 Vendesystemer til seng, herunder glidestykker, glidemadrasser og elektriske 

vendesystemer til vending og pålægning af liftsejl. 
 Forflytningshjælpemidler til brug for forflytning fra en siddende position til en anden, 

herunder gulvlift, stålift og forflytningsplatforme 
 Forflytningshjælpemidler til løft fra gulv, herunder gulvlift og løftepuder 
 Elevér- og kipbare bade- hygiejnestole til bad, toiletbesøg og af- og påklædning 
 Små hjælpemidler til lejring og forflytning i sengen, herunder håndtering af tunge ben 
 Små hjælpemidler til forflytning fra en siddende stilling til en anden og sikring af, at 

borgeren bliver siddende i stolen. 
 
Health and Rehab var udset til at skulle finde leverandører til minidemonstrationen, men 
virksomheden blev uventet lukket i midten af juni måned, hvilket resulterede i en væsentlig 
reduktion af leverandører og en mindre præsentation af hjælpemiddeludbuddet.  Udbuddet 
dækkede de generelle forflytningsproblematikker men i en mindre variation, og der blev også 
præsenteret hjælpemidler, der ikke umiddelbart var efterspurgt. Men det blev efterfølgende 
vurderet, at antallet af leverandører var passende i forhold til den tid, medarbejderne havde 
til rådighed på mini hjælpemiddeldemonstrationen, som en medarbejder efterfølgende 
udtalte: ”Vi kunne simpelthen ikke rumme flere indtryk på en dag!”. 
 
Interviewrunder 
I den første interviewrunde var hovedfokus at få formidlet og drøftet resultaterne af de 
kvantitative arbejdsmiljøundersøgelser fra den forrige fase. Herunder at få en dialog om 
medarbejdernes forventning til og forklaring på deres svar på forskellige spørgsmål og emner. 
Herudover blev der drøftet de potentielle risici i fejlfortolkninger af spørgsmålene i 
undersøgelsen. 
 
I den anden interviewrunde var hovedfokus på at få afdækket centrale holdningsmæssige 
aspekter hos medarbejderne. For det første at afdække de holdningsmæssige aspekter, som er 
centrale i forhold til medarbejdernes benyttelse af forflytningshjælpemidler. For det andet at 
udvikle et analyseredskab til at kunne karakterisere det enkelte plejecenter i en senere 
undersøgelse. 
 
Der er udarbejdet en generel rapport over medarbejdernes holdninger til 
forflytningshjælpemidler, hvor der er uddraget nogle centrale begreber for arbejdet med 
forflytningshjælpemidler. Nogle af de hovedbegreber som blev afdækket i interviewene var 
Autoritet (regler og deres overholdelse), Værdsættelse (medarbejdernes selvforståelse og 
motivation) etc. I den videre afdækning vil der blive arbejdet videre med disse centrale 
begreber. 
 
Fase 4. Præsentationsfasen 
 
Der blev gennemført en minidemonstration af hjælpemidler over 2 dage, hvor halvdelen af 
medarbejderne fra de 7 plejecentre kom den ene dag og den anden halvdel den anden dag. 
Formålet med minidemonstrationen var, at medarbejderne skulle blive mere involverede i 
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projektet og valget af hjælpemidler. Der blev foretaget en evaluering af minidemonstrationen, 
og her påpegede medarbejderne, at de oplevede den som værende et højdepunkt i projektet 
indtil da. Leverandørerne supplerede med, at det var en god måde at formidle produkter på til 
primærbrugerne. Medarbejderne vurderede, at det var utrolig godt at få mulighed for 
demonstration af andre hjælpemidler end dem, de sædvanligvis fik tildelt hjemme i deres 
egen plejeorganisation. Medarbejdere meldte tilbage, at det havde været nogle inspirerende 
dage, som gav dem yderligere inspiration og motivation i dagligdagen og til at blive aktive i 
forbindelse med udvælgelse af hjælpemidler til egen plejeorganisation. 
 
Fase 5. Afprøvnings- og prioriteringsfasen 
 
Afprøvning af hjælpemidler 
Efter minidemonstrationen ”red” flere af plejecentrene videre på bølgen, og der blev indgået 
en række aftaler med leverandører om afprøvning af hjælpemidler.  
Flere steder tog medarbejderne på eget initiativ teten omkring afprøvninger og efterfølgende 
dokumentation om brugen af dem.  Flere steder blev der etableret samarbejde med de 
kommunale hjælpemiddelterapeuter i forhold til afdækning af muligheder for bevilling af 
konkrete hjælpemidler fra kommunens hjælpemiddeldepot. Konsulenterne fra UCL og SOSU-
Fyn ydede i forbindelse med afprøvning af hjælpemidlerne vejledning på arbejdspladserne og 
kom med forslag til alternativer i forhold til de demonstrerede hjælpemidler på 
minidemonstrationen. Fx blev flere former for glidemadrasser, badestole og stoleløftere 
introduceret og afprøvet. 
 
I forbindelse med hjælpemiddelafprøvningerne blev der udarbejdet et skema til brug ved 
afprøvning af hjælpemidlerne. Skemaet indeholdt spørgsmål til overvejelse ved afprøvning og 
vurdering af hjælpemidlerne både i relation til medarbejder- og borgerperspektivet20. 
Skemaet skulle hjælpe medarbejderne til at reflektere over eksempelvis borgerens 
ressourcer, medarbejderens arbejdsbelastninger, pladsforhold, hjælpemidlets bruger- og 
rengøringsvenlighed m.m. Skemaet var også tænkt som en hjælp i relation til medarbejdernes 
senere præsentation og udvælgelse af de afprøvede hjælpemidler.  
 
FlytiFlok på Facebook 
Ved projektets opstart blev der etableret en hjemmeside for projektet. Hensigten var, at den 
skulle fungere som information til interesserede udefra og som 
kommunikationsplatform/intranet for projektets deltagere. Det viste sig, at projektets 
deltagere ikke anvendte hjemmesiden som tiltænkt, blandt andet fordi der sjældent var 
indlæg fra de øvrige plejeorganisationer på hjemmesiden, og medarbejderne mistede derfor 
hurtigt interessen. På Styregruppeseminaret d. 27.09.11 blev det derfor aftalt, at FlytiFlok 
skulle etableres som en offentlig side på Facebook. Hensigten med at oprette en side på 
Facebook var bl.a. at gøre informationer/nyheder på hjemmesiden mere tilgængelige og 
dermed øge medarbejdernes anvendelse af hjemmesiden samt engagement i projektet. På 
Facebook siden blev nyheder fra hjemmesiden løbende opdateret. Medarbejderne fik således 
mulighed for at følge med i nyheder på hjemmesiden, uden at skulle logge sig ind på 
hjemmesiden med jævne mellemrum. Facebook siden blev, ligesom hjemmesiden, opdateret 
med relevante links mv. i relation til arbejdsmiljø, hjælpemidler og 
forflytningsproblematikker. 
 
 
 

20 Skemaet findes på www.FlytiFlok.dk  
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Konkurrencen 
For at synliggøre projekt ”FlytiFlok” og øge den aktive deltagelse i projektet, blev 
konkurrencen ”Få styr på brikkerne” igangsat. Ideen var, at den skulle involvere alle 
medarbejdere på de 7 plejecentre.  
Konkurrencen strakte sig over 6 runder, hvor plejeorganisationerne skulle løse opgaver, der 
støttede medarbejderne i at få redskaber til at fokusere på og udvikle deres praksis på 
forflytningsområdet, og som relaterede sig til aktiviteterne i faserne. Konkurrencens bidrag 
og afstemninger blev lagt ud på ”FlytiFlok’s” hjemmeside, og dermed kom der også mere fokus 
på den. Opgaverne kunne løses på flere måder fx via dagbogsnotater, fotooptagelser med 
kommentarer, indtaling på diktafon, plancher, power points mm. Emner for konkurrencens 
runder var: - Afprøvning af hjælpemidler, - Vurdering af hjælpemidler, - Det gode samarbejde 
om ansøgning og bevilling af hjælpemidler, - Foto/video fra ergonomikurserne, - Innovative 
tiltag og - Den gode historie om FlytiFlok. 
Alle plejecentre, der indsendte besvarelser til konkurrencen, fik tilsendt en brik til et puslespil 
på 6 brikker. Efter hver opgave blev den bedste af besvarelserne præmieret, og ved 
konkurrencens afslutning blev den bedste af alle besvarelserne præmieret med tilskud til et 
fagligt arrangement.  
 
Fase 6. Anskaffelsesfasen 
 
Prioriteringsseminarer 
Prioriteringsseminarerne var planlagt således, at alle medarbejdere skulle deltage aktivt og 
være med til at fremlægge det hjælpemiddel, som den enkelte medarbejder selv havde været 
med til at afprøve. På den måde skulle der skabes en mere formel atmosfære omkring 
prioriteringerne, som blev gennemført via afstemning blandt det tilstedeværende personale. 
Valget af den høje grad af formalisering var, at medarbejderne skulle mærke, at 
fremlægningen var noget særligt, og at de følte, at deres fremlæggelse også var vigtig i forhold 
til den samlede prioritering. 
 
Kun på et af de deltagende plejecentre lykkedes det at gennemføre prioriteringsseminaret på 
den planlagte måde med mange deltagere og med formelle fremlæggelser af 
afprøvningsresultaterne. På andre plejecentre var deltagerantallet og formaliseringsgraden af 
fremlæggelserne svingende. 
 
Fasen åbenbarede et nyt fokusområde – nemlig andre faggruppers opfattelse af 
plejepersonalet, og hvordan den opfattelse påvirker plejepersonalets anvendelse af 
forflytningshjælpemidler. Dette område kom i de kommende faser mere i fokus for at få et 
større indblik i disse relationers (og måske også rammers) betydning for 
plejemedarbejdernes anvendelse af hjælpemidlerne. 
 
Anskaffelse af hjælpemidlerne 
Plejeorganisationerne udvalgte selv, hvilke hjælpemidler, de ønskede at anskaffe. Der var i 
projektet afsat 103.000 kr. til anskaffelse af hjælpemidlerne pr. plejecenter (med 75 % 
egenfinansiering!). 
I forbindelse med anskaffelsesfasen kontaktede plejeorganisationerne kommunens 
hjælpemiddeldepot, hvor det viste sig, at man i forvejen havde flere af de ønskede 
hjælpemidler, og at hjælpemidlet kunne bevilges til konkrete borgere.  
Der blev indkøbt og bevilget en del ret avancerede hjælpemidler, bl.a. elektriske bade- og 
toiletstole og vendelagen, hvilket stillede store krav til implementeringen.  
Også her kom samarbejdet med kommunerens hjælpemiddeldepot i fokus, idet man på 
plejecentrene ofte oplevede manglende introduktion til bevilgede hjælpemidler. 
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Plejecentrenes øgede viden om kommunernes hjælpemiddelbeholdning resulterede i øgede 
krav til- og samarbejde med kommunens hjælpemiddelterapeuter. 
 
Fase 7. Implementeringsfasen 
 
Ergonomi for faglærte og ufaglærte jobs 
Der blev afholdt i alt 8 ergonomikurser i Odense og Middelfart med ca. 200 deltagere, Dybbøl 
plejecenter havde valgt kun at sende 5 medarbejdere til kurserne. 
Det blev på et Styregruppeseminar besluttet, at ergonomikurserne skulle foregå ”ude af 
huset”, dels fordi nogle af plejeorganisationerne ikke havde mulighed for at imødekomme 
kravene til de fysiske rammer og hjælpemidler i forbindelse med undervisningsforløbet, og 
dels fordi der var andre gevinster af social karakter forbundet med en tur inkl. overnatning. 
På forespørgsel var der desuden en positiv stemning for, at undervisningsholdene blev 
sammensat af medarbejdere fra flere af de 7 plejeorganisationer, bl.a. med henblik på at skabe 
grundlag for erfaringsudveksling.  
 
Den 2-dages AMU-uddannelse ”Ergonomi for faglærte og ufaglærte jobs” blev planlagt og 
afholdt i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen Fyn, Efter- og videreuddannelse. 
Herudover var der en konsulent fra projektet til stede, som lavede notater til senere brug i 
forbindelse med vejledning i forflytning og anvendelse af forflytningshjælpemidler samt 
udvikling på arbejdspladserne. Konsulenten optog også efter forudgående tilladelse fra 
deltagerne video og fotos til brug for projektets hjemmeside mm. 
 
På uddannelsen blev der anlagt et bredere perspektiv på forflytning. I den forbindelse var det 
vigtigt, at deltagerne fik tid til at drøfte deres nuværende forflytningskultur og mulighed for i 
slutningen af kurset at italesætte deres ”nye” holdninger med henblik på at påvirke 
arbejdspladsens kultur, når de kom hjem fra uddannelsen. 
Undervisningen bestod af oplæg fra underviseren, gruppearbejde og praktiske afprøvninger 
af nye og gamle hjælpemidler. 
 
Der blev taget udgangspunkt i generelle forflytningsproblemstillinger, analysemodeller og 
forflytningsprincipper, men der blev også arbejdet med konkrete problemstillinger, hvilket 
affødte erfaringsudveksling på tværs af arbejdspladserne. Deltagerne blev opfordret til at tage 
video/foto i forbindelse med uddannelsen. Video og foto blev senere redigeret og placeret på 
FlytiFloks hjemmeside, så de kunne bruges som undervisning/instruktion i brug af 
hjælpemidlerne. 
 
Med henblik på transfer skulle deltagerne ved kursets afslutning opstille individuelle mål ved 
uddannelsens start og slutning. Målet med dette var at gøre deltagerne mere bevidste om 
deres uddannelsesbehov samt at danne grundlag for den efterfølgende individuelle vejledning 
på arbejdspladsen. 
 
Ligeledes skulle deltagerne med udgangspunkt i BAR SOSUs forflytningsblomst sammen med 
egne kolleger identificere udviklingspunkter på egen arbejdsplads. Disse udviklingspunkter 
blev samlet for den enkelte arbejdsplads og præsenteret på det følgende dialogmøde på 
arbejdspladsen. 
 
Fase 8. Anvendelsesfasen 
 
Dialogmøder  
På efterårets dialogmøder blev ergonomikurserne evalueret, der var stor tilfredshed med 
kurserne, hvilket også fremgik af den formelle evaluering ved kursernes afslutning. 
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Medarbejderne gav udtryk for stor værdi af erfaringsudveksling med kursister fra andre 
arbejdspladser. 
Medarbejderne blev præsenteret for tendenser i de individuelle målsætninger samt de 
udviklingspunkter, som medarbejderne havde peget på ved ergonomikursernes afslutning. 
Der blev primært peget på følgende udviklingspunkter: Samarbejde og kommunikation, mål- 
og retningslinjer for forflytning, hjælpemidler, arbejdsorganisering og tilrettelæggelse, hvilket 
underbygger projektets antagelse om at se forflytninger i et bredere perspektiv. 
  
Medarbejderne skulle på møderne planlægge, hvordan de fremover ville arbejde videre med 
udviklingspunkterne på arbejdspladsen. Ligeledes var der en dialog om muligheden for at 
anvende Tablet/iPad som pædagogisk redskab og om de forestående individuelle 
vejledninger af medarbejderne på arbejdspladserne. 
 
Udover opfølgningen på Ergonomikurset blev resultatet af holdningsinterviewene fremlagt. 
Det var den første bearbejdning af interviewene, hvor de centrale begreber, der var 
fremkommet på interviewene, blev sat op i modsætningsdikotomier og undskyldninger som 
forberedelse til de videre holdningsanalyser. 
Der var meget svingende tilslutning fra medarbejderne til dialogmøderne, formentlig fordi 
ikke alle ledere forlangte deltagelse. 
 
Vejledning på plejecentrene 
Hjælpemidlerne blev indkøbt og taget i anvendelse i dagligdagen på de enkelte plejecentre. De 
eksterne konsulenter observerede og vejledte løbende i plejecentrenes anvendelse af 
hjælpemidlerne.  
Det viste sig, at medarbejderne ofte i forhold til de mere avancerede hjælpemidler stadig 
havde utilstrækkelige kompetencer til at anvende dem optimalt. Det var derfor vigtigt fortsat 
at være opmærksom på instruktion og implementering af de nye hjælpemidler. Selvom 
medarbejderne fik tilbudt individuel vejledning, var der meget få, der tog imod tilbuddet. 
Derfor valgte konsulenterne på flere af arbejdspladserne at se på udvalgte forflytninger på 
plejecentret sammen med forflytningsvejlederne og dermed supervisere 
forflytningsvejledernes analyse, vurdering og vejledning.  
I vejledningen anvendtes Tablet/Smartphone som pædagogisk redskab. Brugen af 
Tablet/Smartphone viste sig at være meget anvendelig, og efterhånden viste flere plejecentre 
interesse for selv at anskaffe den.  
 
På styregruppeseminaret i oktober 2012 sporedes en afmatning i forhold til 
medarbejderengagementet og flere tiltag blev drøftet med henblik på at ”holde gryden i kog”.  
Det blev besluttet, at afholde et 2-dages innovationskursus for forflytningsvejledere, 
arbejdsmiljørepræsentanter og andre nøglepersoner i november. Innovationskurset skulle 
hjælpe med at relancere projektet samt inspirere og motivere til igangsætning af nye 
aktiviteter på arbejdspladserne. 
Der blev delt erfaringer om anvendelse af videooptagelser i vejledningssituationen, herunder 
inddragelse af Tablets/Smartphones og anvendelse af QR koder i forflytningsarbejdet. 
 
2- dages innovationsuddannelse 
AMU-uddannelsen Innovation: Gennemførelse og formidling blev afholdt for 24 
nøglepersoner i FlytiFlok.  
På uddannelsen blev der arbejdet med konkrete problemstillinger og udviklingsønsker fra 
arbejdspladserne.  
Eksempler på indhold i uddannelsen: 
 Rollen som forandringsagent/nøgleperson i projekt ”FlytiFlok”/innovationsagenten 

eller innovationsnøglepersonen, hvilke kompetencer er nødvendige? 
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 Innovationsdiamanten, kreative processer og ideudvikling. 
 Den kreative platform. 
 Forandringsprocesser, at ”gå foran” i forandringsprocesser på arbejdspladsen. 
 Formidling og plan for formidling, at dele viden og formidle resultater, hvordan holdes 

”gryden i kog”? 
 

Jf. ovenstående afsluttede deltagerne arbejdspladsvis uddannelsen med at fremlægge plan for 
nye tiltag på arbejdspladserne. Der var fx tale om elastikgymnastik, brug af 
Tablet/Smartphone til vejledning, relancering af projektet i personalegruppen, udvidelse af 
projektgruppen mm. 
 
Afprøvning af bevægelsessensorer til registrering af plejepersonalets arbejdsstillinger 
Der opstod i projektperioden en mulighed for at afprøve Yoke´s21 bevægelsessensorer til 
registrering af plejepersonalets arbejdsstillinger og fysiske belastninger. 
Formålet med registreringen var at undersøge, om denne form for indsamling af information 
om plejepersonalets arbejdsstillinger i forbindelse med forflytninger kunne give os en mere 
præcis vurdering af belastningens grad, type, hyppighed og varighed. Derudover skulle det 
undersøges, om plejepersonalet via brug af bevægelsessensorerne blev mere kropsbevidste 
og opmærksomme på deres arbejdsstillinger. 40 medarbejdere deltog i afprøvningen, som 
foregik over to dage i to af plejeorganisationerne. 
Der blev igen taget udgangspunkt i projektets 7 generelle forflytningsproblematikker og de 
hertil hørende bevægelsesanalyser. Bevægelsesanalyserne blev af Yoke omsat til et 
registreringsprogram, som kunne måle medarbejdernes arbejdsstillinger. På grund af 
manglende tekniske muligheder og magnetismeforstyrrelser var det ikke muligt at måle alle 
ønskede bevægelseskombinationer, bl.a. benenes stilling, vrid/rotation og det at bevæge sig 
op/ned i horisontalplan.  
Yokes bevægelsesregistreringer blev suppleret med logbøger, interviews og videooptagelser 
for hver enkelt medarbejder. Logbøgerne viste, hvilke arbejdsopgaver der blev udført, typisk 
personlig pleje, påklædning, give/tage støttestrømpe af/på og forflytninger fra seng til 
kørestol/badestol.   
 
Konferencen forår 2013 
I marts måned 2013 blev der i forbindelse med et Styregruppeseminar afholdt en åben 
konference for ledere, terapeuter og centrale medarbejdere. Der kom knapt 100 deltagere 
udefra til konferencen. Formålet med konferencen var: 

1) At informere om FlytiFlok projektet og dets resultater 
2) At få en tilbagemelding på, om resultaterne også stemte overens med deltagernes 

oplevelser og erfaringer 
3) At få input til eventuelle nye tiltag 

For at kunne opnå ovenstående formål fik konferencens følgende program: 
 
Tidspunkt Indhold 
9.30 – 9.45  Registrering og kaffe 
9.45 – 10.30 Velkomst, introduktion til dagen og FlytiFlok projektet  
10.30 – 11.15 Workshop I 

Kort oplæg baseret på erfaringer fra FlytiFlok projektet med efterfølgende 
diskussion 

 Medarbejdere der arbejder 
med arbejdsmiljø: 

For terapeuter: 
Samarbejde om brug 

For ledere: 
Regelstyring eller 

21 For en nærmere beskrivelse se YOKE’s hjemmeside: www.yoke.dk 
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Rollen som forflytnings- og 
arbejdsmiljø-medarbejder. 

af hjælpemidler. selvledelse 
 

11.15 – 12.00 Workshop II 
Kort oplæg baseret på erfaringer fra FlytiFlok projektet med efterfølgende 
diskussion 

 Medarbejdere der arbejder 
med arbejdsmiljø: 
Fra forflytningsproblem til 
løsning. 

For terapeuter: 
Faglighed og/eller 
økonomi. 

For ledere: 
Kommunikation i 
forflytningsområdet 

12.00 – 13.00 Frokost 
13.00 – 14.30 Markedsplads 

Plejecentrene vil præsentere erfaringer, resultater og metoder fra FlytiFlok 
projektet. 

14.30 – 14.45 Kaffepause 
14.45 – 15.30 Tværfaglige workshops; baseret på tværgående problemstillinger fra 

formiddagens workshops f.eks.: 
- Roller 
- Kommunikation 
- Samarbejde 
- Kultur 
- organisation 

15.30 – 16.00 Opsamling 
 
Konferenceprogrammet var planlagt, så der var mulighed for dialog internt i de tre væsentlige 
grupper indenfor forflytningsområdet, nemlig medarbejdere, terapeuter og ledere, og 
ligeledes var der tilrettelagt tværgående workshops, hvor der var mulighed for dialog om 
problemstillinger mellem netop disse tre centrale grupper. 
 
Cost Benefit analyser 
I løbet af foråret 2013 blev udviklingen af en generel Cost Benefit model sat i gang. Det havde 
ikke været muligt med igangsætningen før dette tidspunkt, fordi plejeorganisationerne skulle 
have flere erfaringer med anskaffelse, implementering og vurdering af hjælpemidler, før de 
kunne indgå mere intensivt i drøftelserne om en Cost Benefit model. 
 
Et udkast til Modellen blev først udviklet af Tisturion, hvorefter den blev præsenteret for en 
gruppe bestående af medarbejdere og ledere fra tre af plejeorganisationerne – typisk var den 
pågældende plejeorganisations projektgruppe, men der var også andre til stede. Efter 
præsentationen arbejdede gruppen videre med Cost Benefit tanken ved først individuelt at 
foreslå forskellige emner for en Cost Benefit analyse, og derefter i fællesskab at foretage en 
udvælgelse af et emne, hvor ud fra der så blev udarbejdet et eksempel på en Cost Benefit 
analyse med modellen.  
Ved afprøvningen kom grupperne fra de tre plejeorganisationer med forslag til forbedringer 
af modellen. 
 
Den reviderede model blev herefter præsenteret for ledere og politikere på forskellige 
niveauer i det kommunale hierarki i de tre plejeorganisationers kommuner. Her blev 
begrebet, modellen og pågældende plejeorganisations eksempel præsenteret, og herefter blev 
det drøftet, hvorvidt modellen levede op til krav og forventninger til et beslutningsgrundlag i 
de tre kommuner. Ud fra kommentarerne fra disse møder blev modellen endnu en gang 
revideret og gjort mere fleksibel i forhold til at foretage analyser indenfor 
forflytningsområdet. 
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Tanken var allerede her, at modellen skulle kunne anvendes af medarbejderne og deres 
nærmeste leder i forbindelse med, at man på arbejdspladsen havde fået en god ide, som man 
gerne ville søge finansiering til. 
 
Endelig blev modellen præsenteret, demonstreret og testet af Styregruppen på et seminar i 
efteråret 2013. Her blev hver plejeorganisation bedt om at finde mindst et forslag til en Cost 
Benefit analyse, som de efterfølgende skulle gennemføre ved hjælp af modellen. Deltagerne 
var tilfredse med modellen, som blev vurderet til at være brugervenlig og let at anvende til 
vurderinger af eventuelle projekter eller anskaffelser.  
 
Holdningsinterviews 
I denne fase blev der afholdt to runder af holdningsinterviews i de syv plejeorganisationer 
som en del af SocialMarketing. Den første runde af interviews bestod af en præsentation af 
syv koordinatsystemer med to sæt begreber, der bestod af to modsætninger. Et sæt begreber 
var for eksempel: Anerkendelse contra Ignorering samt Uformelt contra Formelt. Metoden 
kaldes Mapping og anvendes i forbindelse med at få kortlagt deltagernes holdninger til et 
bestemt emne. 
Medarbejderne blev bedt om individuelt at tage stilling til de to modsætninger i forhold til tre 
situationer: 

1) Hvad de fandt ideelt hjemme i forhold til al teknik 
2) Hvad de fandt ideelt på arbejde i forhold til forflytningsarbejdet 
3) Hvordan de oplevede, at de reelle forhold på deres arbejdsplads var 

Efter medarbejderne havde noteret deres egen personlige holdning til de to begrebspar, blev 
holdningerne drøftet af hele gruppen, hvor det var muligt for medarbejderne at flytte deres 
tilkendegivelser. Herefter blev den interviewede gruppes resultat registreret. 
 
Udover de syv kortlægninger blev de deltagende medarbejdere også præsenteret for syv 
undskyldninger for ikke at anvende forflytningshjælpemidler efter de forskrifter, som er 
gældende for deres arbejdsplads. Medarbejderne blev herefter bedt om at udvælge de tre 
undskyldninger, som de mente var mest i orden. Der var her ikke tale om, at medarbejderne 
accepterede brud på forskrifterne, men kun at de skulle tilkendegive hvilke undskyldninger, 
der - selvom man måske ikke mente, at det var i orden at bryde forskrifterne – så alligevel var 
de undskyldninger, den enkelte medarbejder bedst kunne acceptere. Hvilket er en erkendelse 
af, at en afdækning af de mest accepterede undskyldninger ofte siger mere om en organisation 
end mange holdningsspørgsmål. 
Efter gennemførelsen af interviewrunden blev resultatet analyseret, og der blev udviklet fire 
forskellige typer af plejeorganisationer, hvor den enkelte deltagende plejeorganisation blev 
holdt op mod disse typologier. 
 
På anden interviewrunde blev nye grupper af medarbejdere fra hver plejeorganisation 
præsenteret for resultatet af den første runde, altså hvordan var deres tilkendegivelse på hver 
af de syv holdnings-”kort” og på undskyldningerne. Formålet med interviewrunden var: 

1) Dels at orientere medarbejderne om, hvad der var kommet ud af det tidligere 
interview 

2) Dels at samle op på, om den nye gruppe af medarbejdere kunne genkende deres 
organisation i beskrivelsen,  

3) Og endelig få medarbejdernes forklaring på, hvorfor det så sådan ud hos dem 
 
Resultaterne af denne typologisering af de syv plejeorganisationer anvendes både i forhold til 
analysen af effekten af tiltagene, og ligeledes vil en sådan typologi i fremtiden kunne anvendes 
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til at give anbefalinger om de mest effektive tiltag i forhold til hver af de fire typer af 
organisationer. 
 
Videndeling og læring 
Forårets vejledninger på arbejdspladserne viste et behov for at kvalificere 
forflytningsvejledernes kompetencer i forhold til at analysere, vurdere og iværksætte 
løsninger på forflytningsproblematikker, herunder udarbejde forflytningsbeskrivelser og 
vejlede i forflytning og brug af hjælpemidler. Der var tidligere i projektet arbejdet med 
forskellige støtteskemaer som hjælp til analyse og vurderingsdelen. Disse var aldrig rigtigt 
blevet afprøvet og gjort til forflytningsvejledernes egne redskaber, og der var enighed om, at 
vi igen skulle prøve at lave et redskab, der kunne kvalificere analyse og vejledning. Dels fordi 
et redskab kunne lette forflytningsvejlederens arbejde, dels fordi et redskab forhåbentligt 
også ville kvalificere de hjælpemiddelvurderinger, som blev bragt videre til de kommunale 
hjælpemiddelterapeuter.  
På seminaret i marts 2013 blev der på baggrund af gode erfaringer med brug af 
Tablet/Smartphone som pædagogisk redskab til vejledning på et enkelt plejecenter peget på 
behovet for afholdelse af et kursus i brugen af Tablet/Smartphone, idet et sådant kursus 
kunne medvirke til at udvide forflytningsvejledernes kompetencer. Samtidig blev der peget 
på, at også forflytning af personer med demens var en stor udfordring på arbejdspladserne.  
Det blev derfor besluttet, at der i september 2013 skulle afholdes en 3-dages AMU-
uddannelse, Videndeling og læring for forflytningsvejledere, AMiR og andre 
ressourcepersoner, der ønskede at medvirke til kompetenceudvikling på arbejdspladsen. 
Målet med uddannelsen var at uddanne nøglepersoner, som senere kunne medvirke til 
undervisning og videndeling om forflytning og bruge Tablet/Smartphone som pædagogisk 
redskab på arbejdspladsen. Fokus på uddannelsen skulle være forflytning af borgere med 
demens samt anvendelse af Tablet/Smartphone til analyse, vurdering og 
vejledning/samarbejde med kolleger om forflytninger generelt. I forbindelse med 
uddannelsen, skulle der også udvikles en tjekliste/skema til brug for vurdering af borgerens 
behov for hjælpemidler. Deltagerne skulle medbringe videoer med problemstillinger fra deres 
arbejdsplads til brug for analyse mm. 
 
Uddannelsens indhold 
Første dag handlede primært om demens og de udfordringer, som borgere med demens giver 
i forhold til forflytninger, herunder principper for arbejdet med pleje og forflytninger, 
praktisk afprøvning i demostuen, principper for nænsom nødværge 
Anden dag handlede om at anvende Tablet/Smartphone til analyse og vurdering af 
forflytningsproblematikker, risikoanalyse og afprøvning af de udarbejdede tjeklister. Der blev 
arbejdet med deltagernes medbragte videoer. Der blev endvidere sat fokus på 
arbejdspladsernes læringsmiljø, hvilket var en bærende del i projektet. 
På 3. dagen arbejdede deltagerne arbejdspladsvis med udarbejdelse af 
forflytningsbeskrivelser ved hjælp af Tablet/Smartphone samt med planlægning af et 
undervisningsforløb på arbejdspladsen. Flere gav udtryk for, at de ikke følte sig helt parat til 
at undervise, men at de så store muligheder i at anvende Tablet/Smartphone i vejledninger. 
 
Temadage på plejecentre 
I efteråret 2013 var der mulighed for, at plejeorganisationerne kunne målrette deres 
resterende personaletimer på ønskede projektaktiviteter fx frikøb af forflytningsvejledere, 
brug af Tablet/Smartphone, interne temadage mm. Enkelte plejeorganisationer ønskede at 
gøre brug af konsulenterne til afholdelse af temadage. På et par af plejecentrene afholdtes der 
temadage for hele personalet som opfølgning på efterårets vejledninger 2012/ forårets 
vejledninger 2013 samt kurset ”Videndelig og læring” med henblik på at opnå en fælles 
holdning til forflytningsarbejdet iblandt hele personalet.  
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Eksempel på indhold af temadag: 
 ”Den gode forflytning”, forflytningspolitikken og forflytningskulturen 
 Vurdering af borgerens funktionsniveau og risikovurdering jf. lovgrundlag og i forhold 

til medbragte videooplæg. 
 Forflytning/håndtering af beboere med demens og andre forstyrrelser på grund af 

hjerneskade. Herunder dialog, erfaringsudveksling og praktisk afprøvning i forhold til 
medbragte videoer om problemstillinger. 

 Etik, erfaringsudveksling og idegenerering i forhold til anvendelse af video som 
læringsredskab. 

 
Fase 9. Evalueringsfasen 
 
Med henblik på afdækning af effekten af indførelse af de nye hjælpemidler samt effekten af de 
øvrige projektinitiativer i FlytiFlok, blev der i evalueringsfasen - i lighed med starten af 
projektet - gennemført en afdækning af alle medarbejderes arbejdsmiljø. 
Ved hjælp af NFA-skemaet blev udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø, medarbejdernes 
generelle helbredsvurdering, deres oplevelse af smerter i nakke, skulder, knæ og lænd samt 
fysiske belastning af arbejdet opgjort kvantitativt. 
 
Antallet af arbejdsuheld samt kort- og langvarigt sygefravær i de enkelte plejeorganisationer 
blev ligeledes afdækket fra primo til ultimo med henblik på at analysere udviklingen. 
 
Spørgeskemaerne (Tipskupon) og vurdering af eget kompetenceniveau (Selvvurderings 
skema) blev igen brugt til afdækning af medarbejdernes viden, holdninger og samarbejde 
ultimo 2013. Selvvurderingsskemaet blev udvidet med ekstra spørgsmål, som skulle afdække 
medarbejdernes oplevelse af egen kompetence i brug af de nyindkøbte hjælpemidler, udbyttet 
af de forskellige projektinitiativer, grad af involvering i projektet, deltageraktivitet samt 
udviklingen af samarbejdet internt og eksternt. I lighed med primo undersøgelsen blev der 
afsat tid til, at de enkelte medarbejdere kunne udfylde spørgeskemaerne. 
 
Efterfølgende blev der lavet en kvantitativ opgørelse af spørgeskemaerne med henblik på 
analysere resultaterne i forhold til udviklingen i den enkelte plejeorganisation og alle 
plejeorganisationer som en samlet gruppe fra 2011 - 2013. 
 
Der blev i lighed med primo undersøgelsen lavet en kvantitativ afdækning af 
hjælpemiddelbeholdningen i de enkelte plejeorganisationer i forhold til antal og variation af 
hjælpemidler.  
Som supplement til afdækningen blev der udformet en interviewguide vedr. udvikling af 
hjælpemiddelbeholdningen i de enkelte plejeorganisationer. Interviewguiden blev anvendt i 
forbindelse med konsulentens besøg på arbejdspladserne med henblik på at opfange mere 
kvalitative informationer om deltagernes vurderinger af de nye hjælpemidler, processen i 
forhold til introduktion og implementering samt betydningen for arbejdsmiljøet 
 
Der blev i forbindelse med afholdelse af det sidste styregruppemøde udarbejdet supplerende 
spørgsmål/spørgeguider til projektgrupperne, med henblik på drøftelse og opsamling af mere 
kvalitative oplysninger om: 

• Projektgruppernes oplevelse af projektaktiviteternes effekt på organisationen. 
• Projektgruppernes oplevelse af evt. organisatoriske ændringer i løbet af 

projektforløbet. 
• Projektgruppernes oplevelse af de største gevinster ved at deltage i FlytiFlok, dette 

blev filmet på video med henblik på formidling af projektet. 
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Afslutningsvis blev der afholdt fokusgruppeinterviews på de enkelte arbejdspladser med 
henblik på at indfange kvalitative oplysninger om deltagernes oplevelse af medvirken i 
projektet samt deres oplevelse af udbyttet på arbejdspladsen. Interviewene understøttede det 
generelle billede, der er fremkommet i spørgeskemaundersøgelsen. I disse afsluttende 
interview blev det endnu engang bekræftet, at projektet har haft en meget stor positiv 
indflydelse på de plejeorganisationer, som har deltaget i projektet. 

 
Fase 10. Formidlingsfasen 
 
Der blev løbende formidlet resultater og erfaringer til medarbejdere, beboere, pårørende og 
ledelse gennem hele projektperioden. Det skete via samtaler og dialog med beboere og 
pårørende på de enkelte afdelinger, dialog i forbindelse med vejledning af medarbejdere om 
brug af hjælpemidler, når nye projektaktiviteter skulle sættes i gang, samt på dialogmøder for 
medarbejderne på de enkelte arbejdspladser. 
Der blev formidlet om projektet på FlytiFloks hjemmeside, dels via den åbne side, som er 
tilgængelig for alle interesserede, dels via den lukkede hjemmeside for deltagere i projektet og 
endelig har FlytiFlok været på Facebook det sidste halvandet år af projektet. 
Desuden er der formidlet om projektet på deltagernes egne hjemmesider, og der er leveret 
stof til artikler i trykte medier så som aviser og lokalblade. 
 
I marts 2013 blev der afholdt en konference om FlytiFlok med deltagelse af projektdeltagere 
og fagpersoner udefra. Der blev informeret om projektet mål og metoder samt om de 
erfaringer, der indtil da var genereret i projektet. På konferencen formidlede de enkelte 
plejecentre om deres projektaktiviteter og deres oplevelse af deltagelse i projektet. 
 
I november 2013 blev projektets mål, metoder og foreløbige resultater fremlagt på to 
temadage om forflytningsprojekter hos Rådgivende Fysioterapeuter. 
 
På det sidste projektlederseminar blev der optaget videoer, hvor deltagerne fortalte om deres 
deltagelse og udbytte med henblik på senere formidling på FlytiFloks hjemmeside. Endelig 
blev der i forbindelse med projektets afslutning udarbejdet denne evalueringsrapport. 

8 Præsentation af data 
 
Præsentationen af resultater kan anskueliggøres gennem modellen i Figur 3. Den er udviklet 
for at give et overblik over de forskellige elementer i projektet og deres indbyrdes 
sammenhæng. Grundideen med projektet har været at lade syv forskellige plejeorganisationer 
gennemføre forskellige forløb og derefter afdække, hvilken effekt projektet har haft på den 
enkelte organisation. Plejeorganisationerne har som udgangspunkt haft forskellige baggrunde 
at starte projektet på. Nogle har tidligere haft meget fokus på forflytningsproblematikker, 
medens det er mere nyt for andre. Herudover er det selvfølgelig vigtigt at få præciseret hvilke 
initiativer, som er gennemført i den enkelte plejeorganisation for at kunne vurdere, hvilken 
effekt initiativerne har haft. Men det er ikke kun projektet, der har påvirket organisationerne 
gennem projektperioden. De har været udsat for en række andre projekteksterne 
påvirkninger, som vi også har registreret for at kunne vurdere den samlede effekt på 
organisationen. Endelig har vi den gruppe af data, der vedrører den effekt, som den enkelte 
plejeorganisation har oplevet henover projektperioden.  
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Analysemodel:  
Modellen viser sammenhængen mellem forskellige elementer i plejesystemet, som vi har 
konstateret i forbindelse med FlytiFlok-projektet. Helt til venstre i billedet illustreres den 
baggrund, som hvert enkelt plejeorganisation har i forhold til en deltagelse i projektet.  

 
Figur 3 Analysemodel 

Baggrunden for den enkelte plejeorganisation kan sagtens ændre sig (og har gjort det for flere 
af plejeorganisationerne i løbet af projektet), så det er således ikke en fast og uforanderlig 
størrelse. Næste boks illustrerer, at FlytiFlok projektet er gennemført i 7 forskellige 
plejeorganisationer for at få en øget viden om, hvorledes forskellige organisationer reagerer 
på målrettede initiativer indenfor forflytningsområdet. Der er valgt syv meget forskellige 
plejeorganisationer fra forskellige geografiske områder i Danmark. Der er for eksempel et 
Friplejehjem, et Diakonhjem, et Plejekollegium og fire meget forskellige kommunale 
plejecentre. 
 
De deltagende Plejeorganisationer er i forskellig grad blevet påvirket af projektinitiativer, 
som det illustreres af den øverste boks i tredje række. Nogle har involveret sig mere i nogle 
initiativer end andre, og det er effekten af disse forskelle, projektet har til formål at afdække. 
Plejeorganisationerne bliver dog ikke kun påvirket af de projektinitiativer, som iværksættes 
gennem næsten tre år. Derfor har vi også undersøgt hvilke påvirkninger, der har været på 
plejeorganisationerne, som kan kaldes projekteksterne. Det drejer sig for eksempel om 
budgetnedskæringer, upopulære nedlæggelse af funktioner, lederskifte, afgang af centrale 
medarbejdere, organisationsændringer, bygge- og andre projekter etc. 
Endelig har vi forsøgt at opsamle effekten af hele det tre årige forløb i den yderste boks til 
højre. Her opsamles viden og erfaring om den effekt, som projektperioden har resulteret i på 
de syv plejeorganisationer. Nogle af effektmålene havde vi allerede sat op i 
projektansøgningen, medens andre er kommet til i projektforløbet. Præsentationen af data og 
resultater fra projektet vil følge den samme opbygning. 
 

8.1 Udgangspunkt ved projektets start 
 
Tipskuponen blev udarbejdet med henblik på at afdække medarbejdernes viden, oplevelser 
og holdninger i forhold til forflytningsarbejdet for at få kendskab til disse aspekter i forhold til 
den efterfølgende planlægning af indholdet i projektet. Resultaterne skal læses i erkendelse af, 
at udformningen af Tipskuponen - som et spørgeskema - ikke er af tilstrækkelig høj kvalitet til 
at tillægge resultaterne afgørende betydning. Resultaterne kan dog være medvirkende til at 
belyse medarbejdernes udgangspunkt og udvikling i løbet af projektperioden. Samtidig kan 
resultaterne bidrage til en indsigt i, hvor plejeorganisationerne efter projektperioden kan 
videreudvikle organisering eller kompetencer i forbindelse med forflytningsområdet. 

Udgangspunkt ved 
projektets start: 
- Organisering af forflytnings-
arbejdet 
- Ledelsesstruktur og -filosofi 
- Grundlæggende vidensniveau 
- Selvvurderet 
kompetenceniveau 
- Pladsforhold og tid til 
forflytningsarbejdet 
- Plejecenter type 
- Hjælpemidler – kvalitet og 
tilgængelighed 

Pleje- 
organisation: 
 
Filskov 
Sillerup 
Aabybro 
Dybbøl 
Møllebo 
Fugleparken 
Flemløse 
 
 

Projektinitiativer: 
- Minidemonstration 
- Afprøvninger 
- Konkurrencen 
- Forflytningskursus 
- Lokal vejledning 
- Videooptagelse 

Projekteksterne 
påvirkninger: 

Effekt af 
projektperioden: 
- Helbred og sygefravær 
- Antal arbejdsuheld 
- Vurdering af projektets 
effekt 
- Organisering og samarbejde 
- Ændring i vidensniveau 
- Ændringer i selv-vurderet 
kompetence 
- Plads forhold og tid 
- Hjælpemidler 
- Ledelsesopbakning 
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I første del af Tipskuponen blev et udsnit af medarbejdernes vidensniveau i forhold til, 
forflytningsteknik og brug af hjælpemidler forsøgt afdækket. Der er derfor facitliste22 
tilhørende spørgsmål 1 – 17. I anden del af Tipskuponen fra spørgsmål 18 – 38 afdækkes et 
udsnit af medarbejdernes holdninger, oplevelser og det interne/eksterne samarbejde i 
forbindelse med forflytningssituationer i det daglige arbejde.  
 
Ved de spørgsmål, som har til formål at indfange medarbejdernes holdninger og/eller egen 
oplevelse af f.eks. tid eller plads til rådighed ved forflytningssituationerne, er det naturligvis 
vanskeligt at opsætte et facit. Facit er i disse tilfælde det ønskelige svar, f.eks. ønsker vi, at 
medarbejderen oplever at have den nødvendige tid og plads til rådighed. Tabel 11 illustrerer 
således udviklingen i forhold til det ønskelige svar. 
 
En korrekt svarprocent eller en ønskeligt svarprocent på 80% og derover anses for at være 
tilfredsstillende. 
 
Resultaterne angiver den enkelte plejeorganisations procentvise antal korrekte/ønskelige 
svar i forhold til alle 7 plejeorganisationer i gennemsnit. 
Besvarelsen forkert og ved ikke indgår ikke i nedenstående resultater fra Tipskuponen.  
 
Det skal bemærkes, at spørgsmål 20 har givet anledning til tvivl om det korrekte svar, da det 
ud fra forskellige betragtninger kan være rigtigt at svare både enig og uenig. 
I vores opgørelse skal man skal være uenig for at få en korrekt besvarelse, idet vi mener at 
vedligeholdelse af borgerens ressourcer ikke udelukker brugen af hjælpemidler, og at man 
ofte venter for længe med at bruge hjælpemidler uden at overveje egen risiko ved 
forflytningen. Trods tvivlen vælger vi at medtage spørgsmålet, fordi det kan vise noget om 
holdningen til brug af hjælpemidler i forhold til vedligeholdelse af borgerens ressourcer. 
Ligeledes har nogle medarbejdere oplevet fx spørgsmål 17 som et trickspørgsmål, idet de 
næsten aldrig drejer på en gulvlift. 
 
Selvvurderingsskemaet blev anvendt med henblik på at afdække, hvorledes medarbejderne 
som udgangspunkt vurderer deres egne kompetencer. På den måde kan disse resultater 
sammenlignes med deres reelle vidensniveau målt i Tipskuponen. Ligeledes ønskes det 
afdækket, om der er sket en udvikling i egenvurdering af kompetenceniveau i løbet af 
projektperioden. 
 
Alle besvarelser fra 2011 indgår i resultaterne fra Tipskuponen og Selvvurderingsskemaet.  
 

8.1.1 Organisering og samarbejde om forflytningsarbejdet 2011. 
 
Observationer, dialogmøder samt spørgsmål i Tipskuponen om 
organisering/forflytningspolitikken, herunder forståelsen for risikofaktorer, kommunikation 
og samarbejde danner baggrund for resultaterne. Resultaterne angiver den enkelte 
plejeorganisations procentvise antal korrekte/ønskede svar i forhold til alle 7 
plejeorganisationer i gennemsnit. 
 
Filskov Friplejehjem, primo 2011 
 

22 Facitlisten kan findes på www.FlytiFlok.dk  
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Tabel 1, Forståelse for risikofaktorer, organisering, kommunikation og samarbejde 
Korrekte/ønskede svar, Filskov Friplejehjem og gennemsnit af alle plejeorganisationer 
 

 
 

Tabel 1 Forståelse for risikofaktorer m.m. Filskov Friplejehjem 

 
Filskov Friplejehjem var i 2011 et lille plejehjem med en lille medarbejderstab og kun 12 
forholdsvis mobile beboere, der ikke krævede avancerede hjælpemidler.  
Plejehjemmet havde en formelt udpeget forflytningsvejleder. På grund af plejehjemmets 
størrelse foregik problemløsning vedr. forflytninger ret uformelt, idet de fleste 
problematikker kunne drøftes og løses af medarbejdere, forflytningsvejleder og leder i 
situationen. Der var således ikke fastlagt formelle retningslinjer for forflytningsarbejdet og ej 
heller en kendt forflytningspolitik, hvilket også fremgår af resultaterne i Tabel 1, idet der for 
alle spørgsmål vedr. forflytningspolitik og kommunikation og samarbejde gælder, at Filskov 
ligger markant under gennemsnittet, hvad angår korrekte svar (undtagen spørgsmål 33 og 
34). Der var en fælles forståelse for at undgå risikofaktorer i forflytninger, men samtidig var 
der situationer, hvor den enkelte medarbejder gik langt for at bevare borgerens ressourcer. 
Vedligeholdelse af borgernes ressourcer var i høj grad en del af kulturen, og man undgik helst 
at bruge hjælpemidler så længe som muligt, jf. spørgsmål 20.  
Samarbejdet med kommunens hjælpemiddelterapeuter var sparsomt og usikkert, idet 
plejehjemmets status som Friplejehjem gav anledning til usikkerhed om, hvilke ydelser, der 
kunne forventes bevilget fra kommunens side med hensyn til APV-hjælpemidler, og man 
oplevede at vente længe på hjælpemidlerne, jf. spørgsmål 21. 
På 5 ud af 19 spørgsmål svarer over 80 % af medarbejderne korrekt/det ønskede svar23 
 
Sillerup Plejekollegium, primo 2011 
Tabel 2, Forståelse for risikofaktorer, organisering, kommunikation og samarbejde 
Korrekte/ønskede svar, Sillerup plejekollegium og gennemsnit af alle plejeorganisationer  
 

23 En korrekt svarprocent eller en ønskeligt svarprocent på 80 % og derover anses for at være 
tilfredsstillende. 
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Tabel 2 Risikofaktorer mm. Sillerup Plejekollegium 

Sillerup Plejekollegium havde i 2011 en meget erfaren og dedikeret forflytningsvejleder, som 
alene varetog plejekollegiets forflytningsarbejde. Det opleves, at forflytningsarbejdet var 
meget personbundet til netop denne forflytningsvejleder, og at hendes engagement og faglige 
viden undertiden betød, at resten af medarbejderstaben ”lænede sig lidt tilbage” og overlod 
løsningen af forflytningsproblematikker til hende. Dette støttes af resultaterne i tabel 12, idet 
Sillerup lå markant lavere end gennemsnittet i forhold til korrekte svar mht. 
forflytningspolitikken. Trods den ringe grad af formalisering var forflytningsarbejdet højt 
prioriteret i dagligdagen, således lå Sillerup Plejekollegium, med undtagelse af et par 
spørgsmål, højt i korrekte svar på forståelse for risikofaktorer og på kommunikation i forhold 
til gennemsnittet. 
Forflytningsarbejdet blev understøttet af en velfungerende dialog om bevilling af 
hjælpemidler med kommunens hjælpemiddelterapeuter og koordinerende 
forflytningsvejleder. 
På 10 ud af 19 spørgsmål svarer over 80 % af medarbejderne korrekt/det ønskede svar24 
 
Aabybro Plejehjem, primo 2011 
Tabel 3, Forståelse for risikofaktorer, organisering, kommunikation og samarbejde 
Korrekte/ønskede svar, Aabybro Plejehjem og gennemsnit af alle plejeorganisationer  
 
 
 

24 En korrekt svarprocent eller en ønskeligt svarprocent på 80 % og derover anses for at være 
tilfredsstillende. 
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Tabel 3 Risikofaktorer mm. Aabybro plejehjem 

 
Aabybro Plejehjem havde i 2011 2 forflytningsvejledere, der varetog forflytningsarbejdet 
sammen med en afdelingsleder. Forflytningsarbejdet var ikke så formaliseret, idet man løste 
problemerne i situationerne, hvilket også fremgår af besvarelserne på spørgsmål vedr. 
forflytningspolitik og kommunikation, hvor Aabybro ligger markant lavere end gennemsnittet 
for 8 ud af 11 spørgsmål. Trods forståelsen for risikofaktorerne jf. Tabel 3 forekom velkendte, 
så oplevede man, at nogle af medarbejderne betragtede forflytningsarbejdet som et 
individuelt anliggende, og at der undertiden ikke blev støttet op om forflytningsvejlederens 
vurderinger og vejledninger. Ligeledes var man forbeholden med at reagere på kollegers 
uhensigtsmæssige arbejdsbevægelser. En årsag til dette kan være, at forflytningspolitikken 
ikke var kendt af alle medarbejderne og dermed var fx risikovurdering, retningslinjer for 
introduktion og anvendelse af nye hjælpemidler heller ikke implementeret.  
Samarbejdet med kommunens hjælpemiddelterapeuter var sparsomt og usikkert, idet 
plejehjemmets status som selvejende institution gav anledning til usikkerhed om, hvilke 
ydelser, der kunne forventes fra kommunens side med hensyn til APV-hjælpemidler, og 
samtidig oplevede forflytningsvejlederne at ”komme til kort” i dialogen med kommunens 
hjælpemiddelterapeuter, således at de blev ”spist af” med slidte og gamle hjælpemidler”. 
På 3 ud af 19 spørgsmål svarer over 80 % af medarbejderne korrekt/det ønskede svar.25 
 
 
Dybbøl Plejehjem, primo 2011 
Tabel 4, Forståelse for risikofaktorer, organisering, kommunikation og samarbejde 
Korrekte/ønskede svar, Dybbøl Plejehjem og gennemsnit af alle plejeorganisationer  
 
 

25 En korrekt svarprocent eller en ønskeligt svarprocent på 80 % og derover anses for at være 
tilfredsstillende. 
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Tabel 4 Risikofaktorer mm. Dybbøl plejecenter 

 
Dybbøl Plejehjem havde ved projektets start en leder med stærkt engagement i 
forflytningsarbejdet som primus motor i projektet. En kommunal terapeut var tæt tilknyttet 
plejehjemmet vedr. APV-hjælpemidler og foretog sammen med borgernes kontaktperson 
vurdering og vejledning i forhold til nye hjælpemidler. Ved projektets start blev det besluttet 
at uddanne 4 forflytningsvejledere, som skulle involveres i forflytningsarbejdet med fx 
vurdering, vejledning og undervisning af personalet. 
Jf. Tabel 4 ses der stor variation i korrekte besvarelser i forhold til forståelse for risikofaktorer 
i Dybbøl, i halvdelen af spørgsmålene ligger man over gennemsnittet og i den anden halvdel 
markant under. Til gengæld ligger man på nær to spørgsmål over gennemsnittet, heraf 4 
signifikant over, når det gælder formalisering af forflytningspolitikken og kommunikation. 
På 8 ud af 19 spørgsmål svarer over 80 % af medarbejderne korrekt/det ønskede svar.26 
 
 
Møllebo primo 2011 
Tabel 5, Forståelse for risikofaktorer, organisering, kommunikation og samarbejde  
Korrekte/ønskede svar, Møllebo og gennemsnit af alle plejeorganisationer 
 

26 En korrekt svarprocent eller en ønskeligt svarprocent på 80 % og derover anses for at være 
tilfredsstillende. 
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Tabel 5 Risikofaktorer mm. Møllebo 

 
Møllebo er ved projektets start karakteriseret ved at have særdeles stor opmærksomhed på 
arbejdsmiljøområdet. Der er ikke formelle forflytningsvejledere men ressourcepersoner, som 
samarbejder med kommunens hjælpemiddelterapeuter. Møllebo har igennem flere år i 
samarbejde med et hjælpemiddelfirma arbejdet kontinuerligt med medarbejdernes 
holdninger og handlinger i forhold til forflytningsområdet, solidt understøttet af lederen. Fx 
foreligger der klare retningslinjer for introduktion til og brug af nye forflytningshjælpemidler, 
og der er klare signaler om sanktioner, hvis disse ikke følges. Dette afspejles i Tabel 5, hvor 
det fremgår, at Møllebo i svar om forflytningspolitik og kommunikation ligger markant højere 
end gennemsnittet i 8 ud af 11 spørgsmål 
Også i forhold til forståelse for risikovurdering har Møllebo en højere procentdel, men ikke så 
markant en andel af korrekte svar i forhold til gennemsnittet. 
På 8 ud af 19 spørgsmål svarer over 80 % af medarbejderne korrekt/det ønskede svar.27 
 
 
Fugleparken, primo 2011 
Tabel 6, Forståelse for risikofaktorer, organisering, kommunikation og samarbejde  
Korrekte/ønskede svar, Fugleparken Plejecenter og gennemsnit af alle plejeorganisationer 
 
 

27 En korrekt svarprocent eller en ønskeligt svarprocent på 80 % og derover anses for at være 
tilfredsstillende. 
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Tabel 6 Risikofaktorer mm. Fugleparken 

Fugleparken har i 2011 2 forflytningsvejledere, som arbejder med forflytningsarbejdet i 
samarbejde med ledelsen og kommunens koordinerende forflytningsvejleder. 
Formaliseringen afspejler sig i, at Fugleparken har højere procentvis korrekt besvarelse af 
spørgsmålene, heraf 2 markant, om forflytningspolitikken end gennemsnittet, til gengæld 
scores der signifikant lavere end gennemsnittet på 6 ud af 7 spørgsmål om kommunikation og 
i halvdelen af spørgsmålene om risikofaktorer.  
Med hensyn til forståelsen af risikofaktorer, så lå Fugleparken på halvdelen af svarene 
signifikant højere og den anden halvdel lidt under gennemsnittet. Man oplevede, at nogle af 
medarbejderne betragtede risikovurdering som et individuelt anliggende, og at der ikke altid 
blev støttet op om forflytningsvejlederenes vurderinger og vejledninger, samt at 
kommunikationen internt kunne forbedres. Der var stor frustration på Fugleparken over 
hjælpemidlernes tilstand. Fx var der meget få loftslifte, sengene var utidssvarende og 
sammenholdt med de ringe pladsforhold i badeværelserne, var der nok at tage fat på for 
forflytningsvejlederne, som oplevede kommunikationen med kommunens 
hjælpemiddelterapeuter som mangelfuld. 
På 8 ud af 19 spørgsmål svarer over 80 % af medarbejderne korrekt/det ønskede svar.28 
 
Flemløse plejehjem primo 2011 
Tabel 7, Forståelse for risikofaktorer, forflytningspolitik og kommunikation  
Korrekte/ønskede svar, Flemløse Plejehjem og gennemsnit af alle plejeorganisationer 
 
 
 

28 En korrekt svarprocent eller en ønskeligt svarprocent på 80 % og derover anses for at være 
tilfredsstillende. 
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Tabel 7 Risikofaktorer mm. Flemløse plejecenter 

Flemløse Plejehjem havde i 2011 2 forflytningsvejledere, som primært vejledte i dagtimerne.  
Generelt lå Flemløse lavt mht. korrekte svar i forhold til gennemsnittet på samtlige spørgsmål 
undtagen spørgsmål 17, 20 og 28.  
Forflytningsarbejdet var ikke så formaliseret, man løste problemerne i situationen, der blev 
sjældent udformet forflytningsbeskrivelser og knap 40 % oplever forflytning som fast del af 
teammøderne. Det opleves under konsulentens vejledning, at nogle af medarbejderne 
betragtede forflytningsarbejdet som et individuelt anliggende, de var ikke interesserede i 
vejledning, og der blev undertiden ikke støttet op om forflytningsvejlederenes vurderinger og 
vejledninger ej heller sanktioneret fra ledelsens side.  Forflytningspolitikken var ikke kendt af 
alle medarbejdere og risikovurdering, retningslinjer for introduktion og anvendelse af nye 
hjælpemidler var ikke klart formuleret og italesat på arbejdspladsen. 
Samarbejdet med kommunens hjælpemiddelterapeuter var sparsomt og 
forflytningsvejlederne oplevede at ”komme til kort” i dialogen med kommunens 
hjælpemiddelterapeuter, og man oplevede lang ventetid på levering af hjælpemidler. 
På 4 ud af 19 spørgsmål svarer over 80 % af medarbejderne korrekt/det ønskede svar.29 

8.1.2 Ledelsesstruktur og beslutningskompetencer 
 
Der er ikke foretaget en afdækning af de deltagende plejeorganisationers ledelsesstruktur og 
beslutningskompetencer i starten af projektet. Uanset dette har de eksterne konsulenter gjort 
sig nogle observationer vedrørende disse aspekter. 
 
Det gælder generelt, at lederne i de selvejende plejeorganisationer har større 
beslutningskompetencer end i de kommunale. Den højeste beslutningskompetence har 
Sillerup og Filskov tilsyneladende haft, efterfulgt af Aabybro plejehjem. Af de kommunale 
plejeorganisationer har det virket som om, at Møllebo ved projektets start har haft de videste 
beslutningskompetencer. Herefter følger Flemløse og Fugleparken. Det har været vanskeligt 
at identificere Dybbøls niveau af beslutningskompetence, da der har været en del ustabilitet i 
projektets løbetid. 
 

29 En korrekt svarprocent eller en ønskeligt svarprocent på 80 % og derover anses for at være 
tilfredsstillende. 
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Niveauet for beslutningskompetence for den enkelte driftsleder er centralt i forhold til at 
kunne igangsætte hensigtsmæssige tiltag uden først at skulle have en godkendelse fra en 
overordnet leder. Det har været kendetegnende, at de selvejende plejeorganisationer i højere 
grad har haft denne mulighed end de kommunale. 
 
Et andet aspekt i denne sammenhæng er ledelsesstrukturen. Her drejer det sig om, hvor langt 
oppe i et eksternt hierarki beslutninger angående vidtgående ændringer i den daglige drift 
kan/skal tages. For de selvejende plejeorganisationer er det typisk en bestyrelse (eller måske 
en bestyrelsesformand), som kan/skal tage beslutninger om vidtgående ændringer. Også her 
har Sillerup og Filskov den korteste vej til en beslutning, medens Aabybro oftere skal have 
afklaret beslutninger med Danske Diakonhjems hovedorganisation. Af de kommunale 
plejeorganisationer virker det til, at Møllebo og Fugleparken ved projektstart havde den 
korteste vej til en leder, der kunne tage diverse beslutninger. Men forskellen til Flemløse var 
ikke stor. Forholdene for Dybbøl kan ikke vurderes jf. ovenstående. 

8.1.3 Grundlæggende vidensniveau 
 
Med henblik på at kunne identificere hvilke plejeorganisationer der adskiller sig fra gennemsnittet, i 
forhold til grundlæggende vidensniveau i relation til forflytningsarbejdet, er nedenstående tabel 
udarbejdet. Tabellen indeholder resultater fra primo (2011) og er opgjort således, at hver enkelt 
plejeorganisations besvarelser holdes op mod gennemsnittet. Såfremt den enkelte plejeorganisation 
har en procentdel korrekte besvarelser svarende til gennemsnittet eller 1 – 2 % over eller under 
gennemsnittet udløser det et 0, såfremt den enkelte plejeorganisation har en højere procentdel 
korrekte besvarelser end gennemsnittet udløser det et + og såfremt den enkelte plejeorganisation har 
en lavere procentdel af korrekte besvarelser end gennemsnittet udløser det et -.  
 
Spørgsmål 
Primo 

Plejeorganisation 
Filskov Sillerup Aabybro Dybbøl Møllebo Fugleparken Flemløse 

Pt. 1 + 0 + 0 - + - 
Pt. 2 0 0 0 0 0 0 0 
Pt. 3 + - 0 + + 0 - 
Pt. 4 + + 0 0 - 0 + 
Pt. 5 + + + 0 0 + - 
Pt. 6 + + - - + + - 
Pt. 7 + - - - - + + 
Pt. 8 + + - - + 0 0 
Pt. 9 + + - + - + - 
Pt. 10 - 0 + + - + 0 
Pt. 11 + + + - - + + 
Pt. 12 - 0 + - + + 0 
Pt. 13 - - 0 0 0 + + 
Pt. 14 - + - + 0 - 0 
Pt. 15 0 + + 0 + - - 
Pt. 16 + - + - + + - 
Pt. 17 + - + - - + + 
Grundlæggende 
vidensniveau ved 
brug af 
hjælpemidler og 
forflytningsteknik 
i forhold til 
gennemsnittet 

+7 +3 +3 -3 -1 +9 -2 

Tabel 8 Grundlæggende vidensniveau i forhold til gennemsnittet 2011 
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Jf. ovenstående tabel fremgår det, at medarbejderne fra Fugleparken og Filskov Friplejehjem 
ved projektets start har det højeste vidensniveau i forhold til gennemsnittet for de 7 
plejeorganisationer. Dernæst kommer Sillerup Plejekollegium og Aabybro plejehjem med et 
vidensniveau lidt over gennemsnittet. Med lavest vidensniveau i forhold til gennemsnittet 
placerer Dybbøl og Flemløse sig. Møllebo placerer sig lige under gennemsnittet. 

8.1.4 Selvvurderet kompetenceniveau 
 
Der er udarbejdet tabeller angående selvvurderet kompetenceniveau, hvor der udelukkende 
tages udgangspunkt i resultaterne fra kategorien ekspert under medarbejdernes 
selvvurderede kompetenceniveau. Disse tabeller kan ses i bilagsafsnittet. Ønsket var, at 
lokalisere hvilke hjælpemidler og forflytningsteknikker medarbejderne føler sig godt rustet til 
at anvende og dermed anvender stort set dagligt. Det skal dog bemærkes, at ikke alle 
plejeorganisationerne har den samme ”plejetyngde”, og derved vil nogle medarbejdere ikke 
have behov for at anvende så varieret et udvalg af hjælpemidler og forflytningsteknik som 
andre. 
Der ses på resultaterne fra den enkelte plejeorganisation i forhold til gennemsnittet for alle de 
7 plejeorganisationer. 
 
Eksperten  
 Har høj grad af erfaring med eller arbejder dagligt med området og kan evt. undervise 

andre i området 
 
Nedenstående tabel er  udarbejdet for at kunne identificere hvilke plejeorganisationer, der 
adskiller sig fra gennemsnittet i forhold til selvvurderet kompetenceniveau i relation til 
forflytningsarbejdet. Tabellen indeholder resultater fra primo (2011) og er opgjort således, at 
hver enkelt plejeorganisations besvarelser holdes op mod gennemsnittet. Såfremt den enkelte 
plejeorganisation har en procentdel eksperter svarende til gennemsnittet eller 1 – 2 % over 
eller under gennemsnittet udløser det et 0, såfremt den enkelte plejeorganisation har en 
højere procentdel eksperter end gennemsnittet udløser det et + og såfremt den enkelte 
plejeorganisation har en lavere procentdel af eksperter end gennemsnittet udløser det et -.  
 
Spørgsmål 
Ultimo 

Plejeorganisation 
Filskov Sillerup Aabybro Dybbøl Møllebo Fugleparken Flemløse 

Gulvlift + - + 0 - + - 
Stålift - + + + - + - 
Loftlift - + + + + - - 
Sejl - + + + - 0 - 
Drejetårn - + - 0 + - - 
Glidemadras - + + - + - - 
Sengen - - + + 0 - - 
Lift/sejl - + + - + - - 
Vending af borger - + + 0 + - - 
Sejl/loftlift/glidemadras - + + + + - - 
Op at sidde på 
sengekant 

- + + + - 0 - 

Bækkenstol - 0 + + - - - 
Kørestol - + + + - - - 
Naturlige 
bevægemønster 

- + + 0 - - - 

Borgers ressourcer - + + 0 0 0 - 
Vægtoverføring - + + + 0 0 - 
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Spørgsmål 
Ultimo 

Plejeorganisation 
Filskov Sillerup Aabybro Dybbøl Møllebo Fugleparken Flemløse 

Undgå belastning af 
nakke, skuldre og arme 

- + + + + - 0 

Ophæve 
gnidningsmodstand 

- + + - + + + 

Vægtstangsprincippet - + + 0 + 0 - 
Selvvurderet 
kompetenceniveau ved 
brug af hjælpemidler og 
forflytningsteknik i 
forhold til gennemsnittet 

-17 +14 +17 +7 +2 -8 -16 

Tabel 9 Selvvurderet kompetenceniveau i forhold til gennemsnittet 2011 

Jf. ovenstående tabel fremgår det, at medarbejderne fra Aabybro Plejehjem og Sillerup 
Plejekollegium ved projektets start havde det højeste selvvurderede kompetenceniveau i 
forhold til gennemsnittet for de 7 plejeorganisationer. Dernæst kommer Dybbøl Plejecenter 
og Møllebo med et selvvurderet kompetenceniveau lidt over gennemsnittet. Med lavest 
selvvurderede kompetenceniveau i forhold til gennemsnittet placerer Filskov Friplejehjem og 
Flemløse Plejehjem sig. Fugleparken placerer sig også under gennemsnittet, dog ikke lige så 
markant som Filskov Friplejehjem og Flemløse Plejehjem. 
 
Forhold mellem 
grundlæggende 
vidensniveau og 
selvvurderet 
kompetenceniveau 
i forhold til gnsn. 
(2011) 

Plejeorganisation 
Filskov Sillerup Aabybro Dybbøl Møllebo Fugleparken Flemløse 

Grundlæggende 
vidensniveau ved 
brug af 
hjælpemidler og 
forflytningsteknik 
i forhold til gnsn. 

Højere 
end 
gnsn. 

Højere 
end 
gnsn. 

Højere 
end gnsn. 

Lavere 
end 
gnsn. 

Svarende 
til gnsn. 
(-1) 

Højere end 
gnsn. 

Lavere end 
gnsn. 

Selvvurderet 
kompetenceniveau 
ved brug af 
hjælpemidler og 
forflytningsteknik 
i forhold til gnsn. 

Markant 
lavere 
end 
gnsn. 

Markant 
højere 
end 
gnsn. 

Markant 
højere 
end gnsn. 

Højere 
end 
gnsn. 

Højere 
end 
gnsn. 

Lavere end 
gnsn. 

Markant 
lavere end 
gnsn. 

Tabel 10 Forholdet mellem grundlæggende videns niveau og selvvurderet kompetenceniveau i forhold 
til gennemsnittet 

 

8.1.5 Oplevelse af pladsforhold og tid til rådighed 
 
Nedenstående tabel er udarbejdet med henblik på at kunne identificere hvilke plejeorganisationer, 
der adskiller sig fra gennemsnittet i forhold til oplevelse af plads og tid til rådighed i relation til 
forflytningsarbejdet. Tabellen indeholder resultater fra primo (2011) og er opgjort således, at hver 
enkelt plejeorganisations besvarelser holdes op mod gennemsnittet. Såfremt den enkelte 
plejeorganisation har en procentdel ”korrekte” (ønskede) besvarelser svarende til gennemsnittet 
eller 1 – 2 % over eller under gennemsnittet udløser det et 0, såfremt den enkelte plejeorganisation 
har en højere procentdel ”korrekte” besvarelser end gennemsnittet udløser det et + og såfremt den 
enkelte plejeorganisation har en lavere procentdel ”korrekte” besvarelser end gennemsnittet udløser 
det et -. 
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Spørgsmål 
Ultimo 

Plejeorganisation 
Filskov Sillerup Aabybro Dybbøl Møllebo Fugleparken Flemløse 

Oplevelse af 
plads til 
rådighed 

       

Pt. spørgsmål 25 
(seng) 

0 0 + + - - 0 

Pt. spørgsmål 26 
(lift) 

- + + + + - 0 

Pt. spørgsmål 27 
(badeværelse) 

- + + + - - + 

Oplevelse af plads 
til rådighed i 
forhold til 
gennemsnittet 

-2 +2 +3 +3 -1 -3 +1 

Oplevelse af tid 
til rådighed i 
forhold til 
gennemsnittet 

Filskov Sillerup Aabybro Dybbøl Møllebo Fugleparken Flemløse 

Pt. spørgsmål 29 
(har tid til at 
bruge hj.m.) 

+ + - 0 + - 0 

Pt. spørgsmål 30 
(undlader at 
bruge hj.m. pga. 
tidsnød) 

0 + - 0 0 - 0 

Oplevelse af tid til 
rådighed i forhold 
til gennemsnittet 

+1 +2 -2 0 +1 -2 0 

Tabel 11 Oplevelse af plads og tid til rådighed i forhold til gennemsnittet 2011 

Af ovenstående tabel fremgår det, at medarbejderne fra Aabybro Plejehjem og Dybbøl 
Plejecenter ved projektets start oplever at have mere plads til rådighed ved 
forflytningsarbejdet end de øvrige plejeorganisationer. Dernæst kommer medarbejderne fra 
Sillerup Plejekollegium og Flemløse Plejehjem, som også placerer sig over gennemsnittet i 
forhold til oplevelse af plads til rådighed.  
Filskov Friplejehjem, Møllebo og især Fugleparken placerer sig under gennemsnittet i forhold 
til oplevelsen af plads til rådighed ved forflytningsarbejdet. Filskov Friplejehjem var ved 
projektets start under ombygning og medarbejderne fra Fugleparken skulle udføre personlig 
hygiejne på nogle meget små badeværelser, hvilket ovenstående resultater afspejler. 
Fugleparken havde desuden en lang række gamle og utidssvarende plejesenge uden megen 
funktionalitet.  
 
Af ovenstående tabel fremgår det endvidere, at medarbejderne fra Sillerup Plejekollegium 
placerer sig over gennemsnittet i forhold til oplevelsen af at have den nødvendige tid til 
rådighed ved anvendelse af hjælpemidler ved forflytninger. Dernæst kommer medarbejderne 
fra Filskov Friplejehjem og Møllebo, som også placerer sig lige over gennemsnittet. 
Medarbejderne fra Dybbøl Plejecenter og Flemløse Plejehjem er på linje med gennemsnittet, 
mens medarbejderne fra Aabybro Plejehjem og Fugleparken ligger under gennemsnittet. 
Ovenstående resultater indikerer, at medarbejderne fra Sillerup Plejekollegium ved projektets 
start oplevede at have de mest optimale vilkår i forhold til plads og tid til rådighed, i relation 
til anvendelse af hjælpemidler i forbindelse med forflytningsarbejdet, mens Fugleparken 
havde de dårligste vilkår i forhold til de to faktorer. 
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8.1.6 Plejecenter type 
 
Resultatet af holdningsanalyserne mundede ud i en typologisering af de deltagende 
plejecentre. 
 
Indplaceringen blev gjort ud fra medarbejdernes tilkendegivelser på forskellige holdninger. 
Efterfølgende er den enkelte plejeorganisation sammenlignet med gennemsnittet. I 
nedenstående figur ses resultatet for alle plejeorganisationerne. 
 

 

Figur 4 Plejecenter type – alle plejeorganisationer. 

 
For alle 7 plejeorganisationer er det den selvopfordrende type, der er dominerende. Vi har 
også kaldt denne type for Florence Nightingale, og med det mener vi, at medarbejderen sætter 
sig selv og egne belastninger til side for sine borgere. Det må antages, at dette resultat 
stemmer meget godt overens med det danske plejemiljø generelt. Den rationelle holdning er 
dog også rimelig godt repræsenteret og symboliserer, at medarbejderne (og organisationen) 
har fokus på effektivitet og rationalitet. Heller ikke overraskende, når man tænker på alle de 
nedskæringer, området har oplevet henover de seneste mange år. Medarbejdere og ledere er 
blevet tvunget til at tænke mere økonomi. Hverken enspænderen eller den regelrette er 
særligt dominerende i det samlede billede for de deltagende plejeorganisationer. 
Enspænderen, der går sine egne veje og ikke vil lade sig indordne under regler og vil have lov 
til at vurdere selv, er meget sjældent. Og ligeså er den regelrette organisation, der fokuserer 
meget på regler og overholdelse af disse.   
Det skal nævnes, at de ovenstående holdningsprofiler er udarbejdet i slutningen af projektet, 
og at en sådan profil kan udvikle sig henover tid. Vi kan derfor ikke med sikkerhed sige, 
hvilken profil det enkelte plejecenter har haft ved projektets start. Ligeledes vil de 
præsenterede profiler i det følgende bestå i forskelle til den ovenfor beskrevne 
gennemsnitlige profil. Alle de deltagende plejeorganisationer vil – i forhold til andre 
fagområder – være overvejende ”Selvopofrende”. 
Endelig skal det understreges, at der ikke er noget facit på denne holdningsanalyse. Det er 
ikke sådan, at man kan vurdere, hvilken profil der er bedst for en plejeorganisation. Det er 
blot vigtigt, at organisationen er sig selv sin profil bevidst og agerer herudfra. 
 
I det følgende vil den enkelte plejeorganisations profil blive præsenteret.  
Profilerne er afvigelser fra ovenstående gennemsnitlige profil for alle 7 deltagende 
plejecentre! 
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Figur 5 Plejecentertype - Sillerup. 

 
Sillerup har en profil, der hælder mest mod de bureaukratiske værdier i den rationelle og 
regelrette profil. Medarbejderne forklarer fokus på det rationelle med, at organisationen har 
været igennem nogle besparelser, som har efterladt organisationen med et fokus på 
økonomien. Det er bemærkelsesværdigt, at der til trods for en overvægt på de bureaukratisk 
værdier, alligevel er en del enspænder-kultur i organisationen - altså en holdning til, at man 
godt selv kan vurdere. 
 

 
Figur 6 Plejecentertype - Aabybro. 

 
Aabybro har en meget interessant profil, som er meget i tråd med gennemsnittet i projektet. 
Læg mærke til, at afvigelserne fra gennemsnittet max. er på 2, og at disse to virker som 
diametrale modsætninger. Organisationen har således lidt mere fokus på regler, men 
medarbejderne vil gerne have medindflydelse på de regler. 
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Figur 7 Plejecentertype - Fugleparken. 

 
Fugleparken har en profil, der hælder markant mere mod Florence Nightingale end 
gennemsnittet i projektet. Medarbejderne argumenterer og handler ud fra hensynet til 
borgerne i højere grad end hensynet til dem selv. 
 

 
Figur 8 Plejecentertype - Flemløse. 

 
Flemløse er overvejende ”Florence Nightingale”, men har samtidig også den klareste profil af 
projekt organisationerne hen imod Enspænderen, der selv vurderer. Det vil sige, at 
organisationskulturen er, at den enkelte medarbejder i høj grad selv vurderer med 
udgangspunkt i hensynet til borgeren. 
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Figur 9 Plejecentertype - Møllebo. 

Møllebos profil har en markant overvægt på den rationelle og de regelrette holdninger. Der 
har været arbejdet meget på Møllebo for at få ens holdninger og overholdelse af regler. Ved 
det afsluttende interview, hvor profilen blev præsenteret for medarbejderne, blev selve regel-
begrebet drøftet, og her blev der fra medarbejdernes side tilkendegivet, at reglerne mere 
skulle betragtes som aftaler mellem medarbejderne, og organisationen forsøgte at inddrage 
medarbejderne i udmøntningen af forflytningsprocedurerne hos den enkelte borger.  
 

 
Figur 10 Plejecentertype - Dybbøl. 

 
Dybbøl har en klar profil rettet mod ”Den selvopofrende”. Kulturen er, at medarbejderne 
refererer til, hvad der er bedst for beboerne, når de tager beslutninger i dagligdagen, og når 
de forholder sig til forflytningshjælpemidler. Dybbøl har en meget svag tendens mod den 
Rationelle type, og medarbejderne har peget på, at det måske skyldes en stor fokus på 
økonomien i perioden op til holdningsanalysen. Samtidig har virksomhedskulturen ingen spor 
af den regelrette – reglerne bøjes for at kunne tilgodese beboerne i videst muligt omfang, og 
disse regelbrud refererer, som sagt ikke til personen selv men til en hensyntagen til beboeren. 
Derfor er Enspænder typen heller ikke så voldsomt repræsenteret i Dybbøl. 
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Figur 11 Plejecentertype - Filskov. 

 
I Filskov er profilen interessant med hovedvægt på to grundlæggende modsatrettede profiler, 
nemlig ”Enspænderen” og ”Den regelrette”. Disse umiddelbart modstridende kulturer har 
sandsynligvis bund i Filskovs historik, hvor starten som lille friplejehjem med et meget 
begrænset antal pladser og medarbejdere gav grobund for ”Enspænderen”-kulturen, som er 
karakteristisk i pionervirksomheder. Alle kendte alle, og man havde en fælles sag at slås for. I 
løbet af projektperioden er plejehjemmet vokset voldsomt, og der er kommet nye 
medarbejdere til. Det har betydet, at der er kommet et større behov og dermed pres for at få 
lagt forskellige arbejdsgange i mere faste rammer. Herudover er den første tids ”pioner-ånd” 
begyndt at smuldre og skal erstattes af noget nyt og andet. Selvom Filskov kun overlever, hvis 
der er en positiv bundlinje på sigt, er det ikke noget, der afspejler sig i kulturen. 

 

8.1.7 Hjælpemidler – kvalitet og tilgængelighed primo 2011 
 
Resultater fra hjælpemiddelregistreringen30 

 
Formålet med at afdække plejeorganisationernes aktuelle hjælpemiddelbeholdning, herunder 
variation og antal ved projektets start og igen ved projektets afslutning, var at finde ud af, om 
der ville ske en ændring i antal og variation af hjælpemidler i løbet af projektperioden, og om 
projektet fik indflydelse på en evt. udvikling. 
  
Beboersammensætningen varierer over tid i alle plejeorganisationer, og dermed kan 
beholdningen og variationen af hjælpemidler også variere fra tid til anden. På baggrund af den 
forskellige beboersammensætning, så var projektdeltagernes plejetyngde forskellig. Således 
havde Filskov og Sillerup ved projektets start kun få meget fysisk plejekrævende beboere, 
mens fx Fugleparken og Aabybro Plejehjem syntes at have en større andel af fysisk 
plejekrævende beboere end gennemsnittet. Udgangspunktet for hjælpemiddelbeholdningen 
var derfor i sagens natur forskellig fra plejeorganisation til plejeorganisation. Specielt antallet 
af fx personlifte måtte formodes at hænge sammen med plejetyngden, omvendt kunne antallet 
af personlifte også afspejle den pågældende plejeorganisations holdning til risici ved manuel 
forflytning. 

30 Opgørelse af hjælpemiddelbeholdning 2011 ligger på www.FlytiFlok.dk  
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Der kunne spores en sammenhæng mellem manglende eller defekte hjælpemidler og de 
forflytningsproblematikker, som medarbejderne tilkendegav ved projektets start. F.eks. 
nævnte medarbejderne i en af de deltagende plejeorganisationer, at de havde mange 
forskellige sejl, og at de ikke altid var sikre på, hvilket der var bedst i den aktuelle 
forflytningssituation.  I en anden organisation var næsten alle plejesengene forskellige og 
skulle dermed betjenes forskelligt. Tilmed var de fleste af sengene slidte og defekte, så 
medarbejderne næsten havde opgivet at bruge andet end hæve- og sænkefunktionen. Samme 
plejecenter havde ved projektets start kun få loftlifte og kombineret med trange pladsforhold i 
både soveværelset/stuen og badeværelset, indebar det store udfordringer i 
forflytningsarbejdet. Andre plejecentre tilkendegav, at de ofte fik slidte, utidssvarende og 
undertiden defekte hjælpemidler fra kommunens hjælpemiddeldepot – oftest leveret af en 
depotmedarbejder, der ikke gav nogen instruktion i brugen og heller ikke var villig til at gå i 
dialog om hjælpemidlets tilstand. Fælles for plejeorganisationerne gjorde det sig gældende, at 
medarbejderne meget sjældent brugte loftlift (eller gulvliften) i kombination med 
glidemadrasser og til af- og pålægning af sejl. Kun få gjorde brug af 
drejetårn/forflytningsplatform, hvilket gav anledning til at sætte ekstra fokus på anvendelsen 
af disse sammenholdt med forståelsen for risikofaktorer ved manuel forflytning på 
ergonomikurserne.   Brugen af elektrisk vendelagen, el-hygiejnestol, el- stoleløfter mm. var 
generelt ikke-eksisterende, og ligeledes blev der kun i beskedent omfang anvendt spilerdug 
og andre småhjælpemidler i forflytningssituationerne, og dermed viste der sig en 
overraskende lille variation i hjælpemiddelbeholdningen. 
 

8.2 Projektinitiativer 
 
Beskrivelse af de enkelte plejeorganisationers involvering 
 
I det følgende vil der blive redegjort for data i forhold til de initiativer, der er blevet taget 
undervejs i projektet. Der vil blive kikket på medarbejdernes vurdering af deres deltagelse i 
initiativerne. 
 
De første data, der skal introduceres, vedrører medarbejdernes oplevelse af deres egen 
involvering i projektets forskellige initiativer. 
 
Emne Plejecenter 

Filskov Sillerup Aabybro Dybbøl Møllebo Fuglep. Flemløse 
U35. Afdækning af forflytnings-
problematikker i starten af 
projektet (sig) 

+ ++ 0 - + 0 + 

U36. Dialogmøder om løsninger 
(sig) 

0 +++ + - + + 0 

U37. Vejledning af konsulenter 
på arb.pl. (sig) 

+ ++ ++ 0 ++ + + 

U38. Deltagelse i minidemo (sig) 0 +++ + + +++ ++++ ++ 
U39. Aktiv ifm. Afprøvning af 
hjm. (-) 

++ +++ ++ + +++ ++++ +++ 

U40.  Deltagelse i præsentation 
og udvælgelse af hjm. (sig) 

- ++ 0 - + + 0 

U41. Anvendelse af de nye hjm. 
(sig) 

++++ ++ ++ + ++++ +++++ ++ 

U42. Deltagelse i forfl. Kursus i 
foråret 2012 (sig) 

+ +++ ++ - ++ ++++ + 

U43. Individuel vejl. Af 
konsulenter (sig) 

+ + 0 -- + + + 
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Emne Plejecenter 
Filskov Sillerup Aabybro Dybbøl Møllebo Fuglep. Flemløse 

U44. Deltagelse i inno. Kursus i 
efteråret 2012 (-) 

0 ++ - - + 0 0 

U45. Aktiv i opfølgning på 
inno.kursus (sig) 

+ + 0 - + 0 0 

U46. Deltagelse i konf. Foråret 
2013 (-) 

- 0 - - - 0 - - - 

U47. Deltagelse i afprøvning af 
YOKEs sensorløsning (sig) 

--- --- --- --- 0 + --- 

U48. Deltagelse i Ipad kursus (-) 0 - - - - - -  - - - 
U49. Inddragelse i kurset om 
anvendelse af Ipad (-) 

+ - - - - - 0 - - 

U50. Aktiv i forbindelse med 
konkurrencen (sig) 

- - - 0 - - - + 0 - - 

Samlet aktivitet i projektet +6 +17 +1 -17 +20 +18 +2 
Tabel 12 Plejepersonalets egen vurdering af deltagelse i projektaktiviteterne. 

 
Tabellen læses således:  
Den enkelte plejeorganisations absolutte placering markeres i forhold til vurderingerne på 
ultimo status ud fra følgende: 
Såfremt der er mellem 30 og 50 % af besvarelserne for den enkelte plejeorganisation i 
kategorierne ” i nogen grad”, ”i høj grad” eller ”i meget høj grad”, så udløser det et plus. 
Såfremt der er mellem 50 og 70 % af besvarelserne i de tre nævnte kategorier, så udløser det 
to plusser, og ligeledes mellem 70 og 85 %, hvor det udløser tre plusser. En fordeling med 
mellem 85 og 95 % giver 4 plusser og over 95 % giver det fem plusser. Hertil kan der tjenes et 
point for en god fordeling, hvilket er ensbetydende med, at der er markant flere i kategorien: 
”i høj grad” og ”i meget høj grad” end i kategorien ”i nogen grad”. Det betyder altså, at vi her 
ikke laver en direkte sammenligning mellem plejeorganisationerne, men derimod laver en 
vurdering, hvorefter vi kan lave en sammenligning af vurderingen af den enkelte 
plejeorganisation. 
 
Tabellen viser, at der er tre plejeorganisationer, hvor medarbejderne især føler, at de har 
været aktive i projektet, og det er Sillerup, Møllebo og Fugleparken. Herover for står Dybbøl 
plejecenter, hvor medarbejderne naturligt nok ikke føler, at de har været en del af de 
forskellige initiativer i FlytiFlok, da de ikke – grundet en ledelsesbeslutning – har haft 
mulighed for at deltage. Filskov, Aabybro og Flemløse har en lille positiv vurdering af deres 
deltagelse. Disse overordnede tal bygger på store forskelle på vurderingerne mellem de 
forskellige plejeorganisationer, fordi nogle organisationer har deltaget i nogle initiativer, hvor 
andre ikke har haft mulighed for det. For eksempel omkring testen af de intelligente sensorer 
fra YOKE, hvor det kun var to plejeorganisationer, der testede udstyret. Endvidere skal det 
også pointeres, at nogle af initiativerne er mere end 2 år gamle på undersøgelsestidspunktet, 
hvilket gør, at der kan være kommet mange nye medarbejdere til, som ikke har haft mulighed 
for at deltage, selvom de måtte have været interesserede. De initiativer, hvor der har været 
mest aktivitet har været på: – Deltagelse på minidemonstrationen, - Aktiv ifm. Afprøvning af 
hjælpemidler, - Anvendelse af de nye hjælpemidler og endelig – Deltagelse i 
forflytningskursus i foråret 2012. 
 
Medens de initiativer, hvor der har været mindst aktivitet har været: - Deltagelse i 
konferencen februar 2012, - Test af YOKE’s intelligente sensor løsning, - Deltagelse i AMU-
uddannelsen Videndeling og læring/Anvendelse af Tablet/Smartphone. Det er forståeligt nok, 
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at der ikke har været så stor aktivitet omkring de to sidstnævnte, fordi initiativet først blev 
igangsat i efteråret 2013, og kun nøglepersoner blev indbudt til at deltage. 
I forhold til konkurrencen har der ikke været så stor aktivitet. Det har begrænset sig til en 
meget lille kreds af medarbejdere på hovedsageligt tre plejeorganisationer, nemlig Aabybro, 
Fugleparken og Møllebo. Det er ikke overraskende, at det er disse tre plejecentre, der 
kæmpede om den endelig sejr i konkurrencen. 
 
Et af de meget centrale initiativer lå tidligt i projektforløbet og bestod af følgende række af 
aktiviteter: - Afdækning af forflytningsproblematikker; - Dialogmøder om løsninger; - 
Aktiviteter i forhold til afprøvninger af hjælpemidler; - og Deltagelse i præsentation og 
udvælgelse af hjælpemidler. Ideen var at inddrage medarbejderne i hele processen fra 
problemafdækning over prioritering af løsninger til indkøb af hjælpemidler. Hvis vi kun 
kikker på disse fire aspekter, så har medarbejderne på Sillerup (+10) oplevet den største 
aktivitet i forbindelse med dette forløb, hvorefter kommer Møllebo (+6) og Fugleparken (+6). 
Med lidt færre plusser ligger Flemløse (+4), Aabybro (+3) og Filskov(+2), hvor det er 
forståeligt, at Filskov ligger lavt pga. den kraftige udvidelse i medarbejderstaben i det seneste 
års tid. Det betyder, at en mindre del af medarbejderne har haft mulighed for at deltage i 
projektets aktiviteter. Dybbøl er den eneste plejeorganisation, hvor medarbejderne har 
vurderet deres aktivitet til at være under 0, hvilket er lidt besynderligt, fordi plejecenteret 
først trak sig ud af projektet efter disse aktiviteter. 
 

8.3 Projekteksterne påvirkninger i projektforløbet 
 
Styregruppen blev tidligt i forløbet enige om, at der skulle gennemføres en fortløbende 
opsamling af data vedrørende de projekteksterne påvirkninger, den enkelte plejeorganisation 
kom ud for i løbet af projektperioden. Der var en formodning om, at disse påvirkninger kunne 
være meget betydningsfulde i forhold til en vurdering af projektets effekt. Den enkelte 
plejeorganisation har derfor foretaget en registrering af ændringer, som efterfølgende er 
overført til det tidligere præsenterede skema. 
 
Ifølge skemaerne har plejeorganisationerne oplevet følgende ændringer og påvirkninger 
udefra: 
 
Aabybro. 
I det første halvandet år oplever Aabybro hovedsageligt positive udefra kommende 
påvirkninger. De har deltaget i et projekt omkring Kvalitets- og fremtidssikring, og der har 
været aktiviteter omkring en ”Vennekreds”. Men efter 21 projektmåneder forlader lederen 
plejehjemmet, og først efter knapt et halvt år starter den nye leder. En periode med megen 
utryghed for hele organisationen. I forlængelse heraf sker der budgetmæssige nedskæringer 
og et par måneder efter stopper den ene forflytningsvejleder, der ellers havde været en 
central deltager i projektet. 
Generelt må man sige, at plejehjemmet halvanden år inde i projektet efterfølgende har været 
udsat for en del turbulens, som kan have påvirket projektet, så der er kommet lidt mindre 
effekt af det, end der potentielt kunne have kommet. I den sidste periode af projektet har 
organisationen dog været i balance. Der har været en mellemleder, som har været en stabil og  
gennemgående figur i hele projektperioden, og som i forskellig grad har involveret flere 
medarbejdere i projektet, specielt i slutningen er denne inddragelse blevet mere og mere 
systematisk. 
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Fugleparken. 
Fugleparken har generelt oplevet en meget stabil periode i projektforløbet. Det har mest 
drejet sig om nogle mindre budgetreduktioner, men ellers har organisationen hovedsageligt 
været påvirket af positive ændringer udefra. 
Generelt må man sige, at plejeorganisationen har været begunstiget af meget få negative 
ændringer udefra. Organisationen har meget tidligt i projektet konstitueret en projektgruppe i 
organisationen, bestående af ledere, medarbejdere og kommunens koordinerende 
forflytningsvejleder, og denne gruppe har haft jævnlige møder for at drøfte de forskellige 
spørgsmål og tiltag. 
 
Sillerup. 
I starten af projektperioden var Sillerup ramt af store besparelser, hvor fem medarbejdere 
blev opsagt som konsekvens heraf. I miden af projektperioden oplever Sillerup igen nogle 
negative eksterne påvirkninger, som dog i sidste ende vendes til en positiv oplevelse. I 
slutningen af projektet udfordres plejeorganisationen af en særlig vanskelig kategori af 
beboere. 
Generelt kan det konkluderes, at Sillerup på trods af ovenstående har haft en rimelig rolig 
periode i forbindelse med projektet. 
 
Møllebo. 
Møllebo oplevede ingen påvirkninger i det første år af projektet. Efterfølgende har der 
hovedsageligt været positive påvirkninger udefra. Der har dog været den væsentlige ændring 
i forhold til projektet, at kontaktpersonen blev midlertidig udlånt til et andet distrikt (og 
senere fik en lederstilling der). Ligeledes har der været en ændring/besparelse i forhold til 
nattevagterne. I de sidste to projektår har Møllebo været involveret i et kommunalt 
efteruddannelsesprojekt for social- og sundhedshjælperne. 
Generelt har Møllebo ikke været påvirket af negative eksterne forhold. Der har været meget 
ro omkring projektet og dets aktiviteter, dog har det været en ulempe, at den først udpegede 
kontaktperson på projektet ikke i det daglige var fysisk til stede i Møllebo. 
 
Flemløse. 
For Flemløse var der nogle negative påvirkninger i starten af projektet. Det drejede sig om 
upopulære ændringer i arbejdstilrettelæggelsen og en lukning af plejecenterets køkken. Sidst 
i projektets første år blev også daghjemmet lukket, og endelig stoppede den tidligere 
tilkoblede arbejdsmiljøkonsulent fra rådhuset midt i projektperioden. I den sidste halvdel af 
projektet har Flemløse udelukkende oplevet positive eksterne påvirkninger. 
Generelt understøtter Flemløses historik den oplevelse af plejecenterets deltagelse, som de 
eksterne konsulenter har haft. Efter en lidt langsom start kom der gang i projektaktiviteterne 
fra midt i projektet. 
 
Dybbøl. 
Allerede efter et halvt år skifter nøglepersonen (en mellemleder) på Dybbøl plejecenter til et 
andet job i en anden kommune. De aktiviteter, som var aftalt, bl.a. deltagelse i 
minidemonstrationen bliver gennemført. Herefter gik der lang tid, hvor plejecenteret 
manglede afklaring på ledelsessiden, og der var ingen erstatning som kontaktperson på 
stedet. Ledelsessituationen blev i løbet af et års tid løst, men der var stadig uro i 
medarbejderstaben. Det medførte endnu en periode med usikkerhed omkring 
ledelsessituationen, men i det sidste halve år af projektet var der igen fundet en løsning på 
området. I hele forløbet har der også været et par positive eksterne påvirkninger (såsom nyt 
storkøkken og dagcenter, gennemførelse af LEAN-kursus), men det har ikke virket, som om de 
har kunnet opveje de negative påvirkninger fra usikkerheden på ledelsessiden. 
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Generelt har Dybbøls ledelsessituation haft en meget væsentlig indflydelse på deres deltagelse 
i projektet. Ikke kun fordi plejecenteret trak sig ud fra aktiviteterne i en periode, men også 
fordi ledelsessituationen var ustabil, og det har givet en del intern uro i organisationen. 
 
Filskov. 
Filskov blev ved projektets start etableret som Friplejehjem. Meget hurtigt efter begyndte 
Filskov på en større om- og udbygning, hvor organisationen blev tre gange større end ved 
etableringen. Hele opstarten har været turbulent, men der har også været en pionerånd, hvor 
alt har kunnet ladet sig gøre, og alle har givet noget ekstra. I en periode havde Filskov ledige 
pladser og en trængt økonomi, og på dette tidspunkt var fokus rettet mod både ombygning og 
økonomien. Det er først i løbet af det sidste projektår, at Filskovs om- og tilbygning er faldet 
på plads, og organisationen for alvor har haft ressourcer til at gå ind i FlytiFlok. I slutningen af 
det sidste projektår opsagde lederen sin stilling, og organisationen oplevede et lederskifte. 
Filskov har i starten af projekt FlytiFlok været meget optaget af sin egen om- og tilbygning, 
men har været meget aktiv i det sidste års tid, hvor organisationen så har oplevet et 
lederskifte. 
 

8.4 Effektmåling 
 
I det følgende afsnit præsenteres resultaterne af FlytiFlok. Det vil både være resultater, som 
direkte er relevante for projektets mål, men også andre, som er relevante i forhold til nogle af 
de konklusioner og anbefalinger, projektet resulterer i. 
 

8.4.1 Vurdering af helbred 
 
Medarbejderne har både i starten og i slutningen af projektet besvaret spørgsmål, der retter 
sig mod deres egen vurdering af deres helbred. Udviklingen i denne vurdering ses i 
nedenstående tabel. 
 
Emne Plejecenter 

Filskov Sillerup Aabybro Dybbøl Møllebo Fuglep. Flemløse 
Udvikling i egenvurdering 
af  helbred 

+ 0 + - - + - + 

Udv. I vurdering af 
hyppighed med besvær i 
lænden 

- ++ + - - + + +++ 

Udv. I smerteniveau i 
lænden 

0 ++ +++ 0 + ++ +++ 

Udv. I vurdering af 
hyppighed med besvær i 
nakke og skuldre 

- + ++ - - ++ ++ +++ 

Udv. I smerteniveau i 
nakke og skuldre 

- - - 0 - - + +++ ++ 

Udv. I vurdering af 
hyppighed med besvær i 
knæ 

++ ++ - - - + ++ + 

Udv. I smerteniveau i knæ ++++ ++ - - - - +++ + 
Totalvurdering på 
Helbredet  

+3 +8 +4 -10 +5 +12 +14 

 
Tabel 13 Selvvurdering af helbred. 
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Tabellen læses på følgende måde: 
For den enkelte plejeorganisation markeres udvikling og relative placering i forhold til den 
gennemsnitlige udvikling med plusser, minusser og ”0”. I denne del af tabellen har vi en 
udgangssituation, vi kan sammenligne med, og er der sket en tydelig forbedring/forringelse 
på spørgsmålet, så vil dette blive markeret med et plus eller minus (typisk vil det betyde en 
forskel på +/- 0,1 point i gennemsnitlig ændring fra primo til ultimo – besvarelserne af 
spørgsmålene er blevet omkodet, så de omfatter en skala med værdier fra 1-5). Såfremt 
ændringen har været endnu mere markant, er der tildelt to eller tre plusser/minusser. Hertil 
kan gives yderligere et plus/minus (eller det kan trække i den modsatte retning), alt efter 
plejeorganisationens absolutte placering i forhold til de øvrige plejeorganisationer. 
 
I NFA-spørgeskemaet er der et spørgsmål, som går direkte på medarbejderens vurdering af 
eget helbred. Når der analyseres på gennemsnittene fra de to spørgeskemaundersøgelser 
henholdsvis primo og ultimo projektperioden, så viser der sig følgende: 
Det samlede gennemsnit for alle syv plejeorganisationer har ikke rykket sig så meget fra 
primo til ultimo. Det er kun blevet 0,02 point bedre (fra 3,50 til 3,52), og med den 
datamængde vi har i FlytiFlok, så er der ikke en statistisk signifikant forskel på de to tal. Altså 
kan vi ikke konkludere, at der har været en positiv ændring i medarbejdernes overordnede og 
generelle oplevelse af deres helbredstilstand.  
 
Som tidligere nævnt, så er spørgeskemaundersøgelserne foregået på to forskellige 
tidspunkter af året. Primo er gennemført i marts/april måned, medens ultimo undersøgelsen 
er gennemført i oktober/november måned. Her kan årstiden godt spille ind på den generelle 
vurdering af helbredet. Endvidere er der en del forskel på de enkelte plejeorganisationers 
udvikling indenfor selvvurderet helbredstilstand. Filskov, Aabybro, Møllebo og Flemløse har 
således alle oplevet en markant forbedring af deres vurdering, medens Sillerup har uændret 
vurdering, og Fugleparken har en lille negativ udvikling. Dybbøl er den eneste 
plejeorganisation, der trækker det samlede gennemsnit ned! Her har der været en markant 
forringelse i selvvurderingen fra primo til ultimo. De enkelte plejeorganisationers ændringer 
er visuelt illustreret i ovenstående skema, hvor et plus betyder en lille positiv forbedring, et 
”0” betyder ingen ændring, og et minus betyder en lille negativ udvikling. Hvis udviklingen 
har været mere markant illustreres dette med flere plusser eller minusser! Her illustreret ved 
Dybbøls to minusser. 
 
På samme måde er der foretaget en vurdering af udviklingen på de to spørgsmål, der 
involverer problemer og smerter i lænden. Her har Flemløse haft den suverænt bedste 
udvikling (hele 6 plusser på de to spørgsmål), og hvor Sillerup, Aabybro, Møllebo samt 
Fugleparken også har haft en positiv udvikling om end dog i lidt mindre grad. Filskov en lille 
negativ udvikling på området, medens Dybbøl har oplevet en lidt større forringelse af 
vurderingen. I forhold til vurderingen af problemer og smerter i skulder/nakke, så er det igen 
Flemløse, der sammen med Fugleparken har haft den største positive udvikling i 
projektperioden. Derudover har også Møllebo og Aabybro haft en positiv udvikling. Sillerup 
har haft en samlet neutral udvikling, medens Filskov og Dybbøl har haft en forholdsvis 
markant negativ udvikling. 
 
I forhold til problemer med knæleddet, så har Filskov haft den mest markante positive 
udvikling, tæt fulgt af Sillerup og Fugleparken. Herudover har Flemløse en lille positiv 
udvikling. Endelig har Møllebo en lille negativ udvikling, og Aabybro og Dybbøl har haft en 
mere markant negativ udvikling. Problemerne med knæleddet synes dog generelt at være 
langt mindre end for lænd og skuldre/nakke. 
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Spørgsmålet med den overordnede vurdering af helbredet, som resulterede i en nærmest 
uændret vurdering for alle plejecentre, er blevet nuanceret markant, efter vi har inddraget 
flere mere konkrete vurderinger i analysen.  Det kan skyldes det tidligere nævnte faktum, at 
undersøgelserne er foretaget på to forskellige årstider (i foråret, hvor man typisk er lys, let og 
optimistisk contra i efteråret, der er mørkt, tungt og pessimistisk). Antagelsen er, at årstiden 
har større betydning for det generelle svar end for de mere konkrete spørgsmål til lænd, 
skulder, nakke og knæ problemer, og det på den måde har været hensigtsmæssigt at tage en 
samlet vurdering af helbredet i stedet for at nøjes med kun en variabel med medarbejdernes 
egen vurdering. Men der er betydelige forskelle i resultaterne: 
 
Overordnet set har Flemløse og Fugleparken den mest markante positive udvikling indenfor 
helbredsområdet. Flemløses positive udvikling har været konstant over alle spørgsmålene, 
medens Fugleparken har haft en lille negativ udvikling i den generelle vurdering af helbredet. 
Sillerup følger efter med en lidt mindre markant forbedring i helbredet, blandt andet med en 
negativ udvikling i smerteniveauet i nakke/skuldre. Herefter følger Møllebo og Aabybro, som 
har haft mindre markante positive udviklinger, og som også har 1-2 steder, hvor udviklingen 
har været negativ. Filskov er lidt atypisk i forhold til de øvrige plejecentre i og med, at der på 
to af de konkrete vurderingsområder er en negativ udvikling (lænd og Nakke/skuldre), 
medens der er en meget positiv udvikling indenfor knæproblemer og smerter. Filskovs 
negative udvikling på enkeltområder kan hænge sammen med en ændring af plejehjemmets 
beboersammensætning, som nu er blevet mere fysisk plejekrævende end tidligere. I 
modsætning hertil har Dybbøl, som den eneste plejeorganisation, en meget markant negativ 
udvikling på det selvvurderede helbredsområde, hvilket kan forklares med utryghed omkring 
det lederskifte, centeret stod i lige på tidspunktet for ultimoundersøgelsen, og endvidere den 
blandt personalet upopulære organisationsændring, der var sat i gang lige inden. 
 
Emne Plejecenter 

Filskov Sillerup Aabybro Dybbøl Møllebo Fuglep. Flemløse 
Udv. I 
Forflytningshyppighed 

- + ++ ++ + ++ + 

Hyppighed af 
foroverbøjet arbejde 

++ - ++ + + - + 

Udv. I vurdering af 
generel fysisk 
belastning  

0 - ++ - - +++ + ++ 

Totalvurdering af 
fysisk belastning på 
arbejdet 

+1 -1 +6 +1 +5 +2 +4 

 
Tabel 14 Samlet fysisk belastning på arbejde. 

 
Tabel 14 skal læses på samme måde som tabellen ovenfor om helbred. 
Mest positiv udvikling i forhold til total fysisk belastning har Aabybro, Møllebo og Flemløse 
oplevet, dernæst kommer Fuglebjerg, Dybbøl og Filskov, mens Sillerum har en negativ 
udvikling. I betragtning af at Fugleparken har skiftet stort set alle senge ud, har opsat loftlifte 
samt indkøbt el-badestole til alle beboere, der har behov for det, er det bemærkelsesværdigt, 
at medarbejderne kun oplever en beskeden forbedring af deres totale fysiske belastning. 
Ligeledes er det svært at finde en forklaring på Sillerups placering, udover at det måske 
dækker over en ændret beboersammensætning og plejetyngde. 
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8.4.2 Antallet af arbejdsuheld. 
 
Antallet af arbejdsuheld vedrørende forflytninger har været et af succeskriterierne for 
projektet. Tallene for det enkelte plejecenter samt for projektdeltagerne som helhed fremgår 
af nedenstående tabel: 

 Udvikling i antallet af arbejdsuheld baseret på forflytninger 

Plejecenter Primo: 

Antal 
arbejdsuheld 

Ultimo: 

Antal 
arbejdsuheld 

Ændring: 

I antal 

Ændring: 

I Procent 

Filskov 0 3 +3 +300% 

Sillerup 0 0 0 0% 

Aabybro 1 2 +1 +100% 

Dybbøl 2 0 -2 -100% 

Møllebo 2 1 -1 -50% 

Fugleparken 2 2 0 0% 

Flemløse 5 0 -5 -60% 

Total 12 8 -4 -33% 

Tabel 15 Antallet af arbejdsuheld. 

Af Tabel 15 ses, at der samlet set er et fald fra 12 til 8 arbejdsuheld i projektperioden, hvilket 
svarer til 33 %. Dette generelle fald dækker over meget forskellige udviklinger i de syv 
plejeorganisationer. Værst ser det ud i Filskov Friplejehjem, som har haft en stigning fra 0 til 3 
skader. En forklaring på denne udvikling kan være, at Filskov ved projektet start havde meget 
selvhjulpne borgere med et højt fysisk funktionsniveau og efter ombygning og udbygning af 
plejecenteret er den fysiske plejetyngde steget væsentlig med deraf følgende skader. 
Derudover har Filskov også haft fokus på bygningsmæssige aktiviteter lige indtil det sidste 
halvår af projektperioden.  

Aabybro plejehjem har ligeledes haft en stigning i antallet af arbejdsuheld (fra 1 til 2) i 
projektperioden, denne udvikling kan ikke forklares i form af ændrede belastninger for 
personalet. 

Fugleparken og Sillerup ligger uændret på henholdsvis 2 og 0 arbejdsuheld. Resultatet i 
Fugleparken har været en smule overraskende for ledelsen, fordi der er arbejdet meget på at 
forbedre arbejdsmiljøet og reducere arbejdsbelastningen. 

De sidste tre plejeorganisationer har haft et fald i arbejdsuheld. Flemløse har oplevet det 
største fald af alle fra 5 til 0 uheld. Dybbøl har oplevet et fald på 2 i arbejdsuheld, således 
plejecenteret i projektets afslutningsår også er nede på 0 arbejdsuheld. Møllebo har fået deres 
antal af uheld reduceret fra 2 til 1 henover projektperioden. 
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Samlet set må det konstateres, at antallet af arbejdsuheld er faldet med 33 %. Samtidig må det 
retfærdigvis også understreges, at det tilfældighedselement, der altid er i sådanne opgørelser, 
betyder, at vi ikke kan konstatere en entydig reduktion i antallet af arbejdsuheld vedrørende 
forflytninger i projektperioden. Derudover kan medarbejdernes øgede opmærksomhed på 
forflytningsområdet og arbejdsuheld også medvirke til øget indrapportering om arbejdsuheld. 

En anden måde, som er anvendt i afdækningen af antallet af forflytningsmæssige skader er 
gennem medarbejdernes besvarelser af NFA’s standardskema for arbejdsmiljø, hvor der 
spørges ind til antallet af arbejdsuheld vedr. Lænderyggen indenfor de seneste 12 måneder. 
Disse tal dækker ikke alle uheld vedrørende forflytninger, men giver stadig et godt indtryk af 
udviklingen. 

 Udvikling i medarbejdernes angivne antal lændeulykker 

Plejecenter Primo: 

Antal 
arbejdsuheld 

Ultimo: 

Antal 
arbejdsuheld 

Ændring: 

I antal 

Ændring: 

I Procent 

Filskov 0 0 0 0 % 

Sillerup 1 0 -1 -100 % 

Aabybro 2 2 0 0 % 

Dybbøl 2 0 -2 - 100 % 

Møllebo 1 1 0 0 % 

Fugleparken 0 3 +3 + 300 % 

Flemløse 5 1 -4 - 80 % 

Total 11 7 -4 -36,4 % 

Tabel 16 Udvikling af medarbejdernes angivne antal lændeulykker. 

 
Af tabellen ses det, at det samlede antal af uheld med lænden er faldet fra 11 til 7 i 
projektperioden. Ændringerne har været meget ujævnt fordelt, således er der 
plejeorganisationer, der har fået øget deres antal med op til 300 %, medens andre har fået 
reduceret deres med 100 %. Fugleparken har oplevet en stigning i antallet af uheld fra 0 til 3 i 
projektforløbet. Flemløse, Dybbøl og Sillerup har fået reduceret deres antal af uheld med op til 
100 %, således der faktisk ikke er sket uheld med lænderyggen i disse organisationer i 2013. 
Filskov er uændret med 0 uheld, og her skal man være opmærksom på den stigning, der har 
været i plejetyngden i Filskov, og som ikke har resulteret i flere lænderygs uheld. Møllebo og 
Aabybro er uændrede med henholdsvis 1 og 2 uheld i begge opgørelses år. 

8.4.3 Medarbejdernes vurdering af projektets effekt 
 
Vurdering af projektinitiativerne. 
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I det følgende præsenteres medarbejdernes egen vurdering af projektinitiativernes 
indvirkning på deres dagligdag. Tabellen er udfærdiget på samme måde som Tabel 12-14, og 
tolkningen af tabellen kan derfor foretages på samme måde som disse tabeller. 
 
 
Emne Plejecenter 

Filskov Sillerup Aabybro Dybbøl Møllebo Fuglep. Flemløse 
U23. Udd. På SOSU-Fyn i nov. 
2012 (sig = signifikant 
forskel) 

+ ++ + - +++ + + 

U24. Udd. Fra konsulenter fra 
UCL og SOSU-Fyn (sig) 

++ + + - ++ ++ + 

U25. Udd. Af forf. Vejl. På arb. 
Pladsen (-) 

+++ +++ +++ ++ ++++ ++++ ++ 

U26. Vejledning vha. Video 
(sig) 

+++ + + - + +++ + 

U27. Sidemandsoplæring (-) +++ +++ ++ ++ +++ +++ +++ 
U28. Kollegaers 
præsentationer på 
prioriteringsmøder (sig) 

+ ++ + 0 +++ ++ + 

U29. Selvafprøvning og 
eksperimenteren (-) 

+++ ++++ +++ ++ +++ +++++ +++ 

U30. Udd. Af konsulenter fra 
hj.m. firmaerne (-) 

++ + + + ++ + + 

U31. Udd. På SOSU innova-
tionskursus i nov. 2012 (sig) 

+ ++ + - +++ ++ 0 

U32. Kursus i Ipad/Tablets på 
SOSU-Fyn (-) 

+ ++ 0 - 0 0 0 

Projektets betydning for 
forøgelse af viden om og 
færdigheder i hjælpemider 

+20 +21 +14 +2 +24 +23 +13 

 
Tabel 17 Medarbejdernes vurdering af projektinitiativerne. 

 
Af tabellen ses det, at der er fire plejeorganisationer, hvor medarbejderne især vurderer, at 
projektet har haft en betydning i deres hverdag. Det drejer sig om Møllebo (+24), Fugleparken 
(+23), Sillerup (+21) og Filskov (+20). Tallene svarer til, at omkring 70-75 % af 
medarbejderne har vurderet, at projektet ”i nogen”, ”i høj” eller ”i meget høj” grad har haft 
indflydelse på deres dagligdag. Stadig positive, men dog lidt mindre ligger Aabybro (+14) og 
Flemløse (+13). Endelig ligger Dybbøl ikke overraskende i bunden med et plus på 2. 
Plejecenteret har ikke deltaget i den sidste del af projektet, og det kan derfor ikke overraske, 
at medarbejderne ikke finder, at projektet har haft indflydelse på deres hverdag. 
 
De initiativer, som er blevet vurderet til at have den største positive indflydelse på 
dagligdagen, er: ”Undervisning/vejledning af forflytningsvejlederen på arbejdspladsen”, 
”Vejledning/sidemandsoplæring af kolleger på arbejdspladsen”, ”Selv at afprøve og 
eksperimentere med hjælpemidler”. Disse tre initiativer står for over halvdelen af de plusser, 
som er angivet i skemaet. 
 
Tablet/Smartphone kurset scorer, ikke overraskende, lavt (fordi der kun deltog godt 20 
medarbejdere fra projektet), medens selve initiativet omkring ”Vejledning med 
Tablet/Smartphones” scorer lidt højere (+9). Det er et af de initiativer, som, projektledelsen 
har stor tiltro til, vil komme til at gøre en forskel på længere sigt. Den lidt begrænsede 
begejstring for dette tiltag kan skyldes, at initiativet ikke er rullet ud til ret mange 
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plejeorganisationer endnu, og det heller ikke har spredt sig i organisationerne endnu. Endelig 
har medarbejderne måske en angst eller modvilje mod at lade sig filme, indtil de lige har 
prøvet det nogle gange.  
 

8.4.4 Medarbejdernes vurdering af projektets effekt på samarbejdet med borgerne 
 
I den afsluttende spørgeskemaundersøgelse blev der spurgt ind til forskellige aspekter af 
medarbejdernes samarbejde og relation til beboerne. Tabel 18 viser medarbejdernes 
vurdering på de seks spørgsmål, der relaterer sig til deres forhold til beboerne. ”+”-erne 
illustrerer, hvor mange medarbejdere, der markerede ”i nogen grad”, ”i høj grad” eller ”i 
meget høj grad” i besvarelsen af spørgsmålene. Jo flere ”+”-er, desto bedre vurderer 
medarbejderne, at samarbejdet med borgerne er. 
 
Emne Plejecenter 

Filskov Sillerup Aabybro Dybbøl Møllebo Fuglep. Flemløse 
U51. Tænker du brugen af hjm. Ind 
tidligere, når beboerne mister 
funktionsevne (-) 

++ +++ +++ ++ 5+ ++++ +++ 

U52. Oplever du, at du er blevet bedre 
til at samarbejde med beboerne om 
brugen af hjm. (-) 

++++ ++++ +++ ++ 5+ 5+ ++++ 

U53. Bedre til at instruere og vejlede 
beboerne i hjm. (-) 

++ +++ +++ ++ 5+ ++ +++ 

U54. Er beboerne blevet mere positive i 
forhold til Hjm. (-) 

++ +++ ++ ++ 5+ ++ ++ 

U55. Er beboerne blevet bedre til at 
samarbejde omkring hjm. (sig) 

++ ++++ +++ ++ +++ ++ ++ 

U58. Bruger du flere forskellige hjm. I 
dagligdagen (-) 

++ +++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ 

FlytiFloks generelle betydning for 
samarbejdet med borgeren 

+14 +20 +18 +12 +27 +19 +16 

 
Tabel 18 Medarbejdernes vurdering af FlytiFloks betydning for samarbejdet med borgeren. 

Møllebo er den plejeorganisation, hvor medarbejderne i højest grad har oplevet en positiv 
udvikling (27 ”+”er) i deres samarbejde med beboere og borgere. Herefter følger Sillerup, 
Fugleparken og Aabybro med henholdsvis 20, 19 og 18 ”+”er. Flemløse og Filskov følger med 
16 og 14 ”+”-er, og Dybbøl ligger i bunden med 12 ”+”-er. I alle plejeorganisationer er der en 
positiv udvikling i samarbejdet med borgerne, men den har altså været størst i Møllebo. 
 

8.4.5 Medarbejdernes oplevelse af FlytiFloks betydning for kommunikation og samarbejde 
internt og eksternt 

 
Ligeledes er der også ved projektets 
afslutning spurgt, om Projektets betydning 
for kommunikation og samarbejde indenfor 
forflytningsarbejdet. Igen er 
medarbejdernes besvarelser markeret med 
”+”-er, således at jo flere plusser, desto flere 
medarbejdere har vurderet at projektet har 
haft ”nogen”, ”høj” eller ”meget stor” 
betydning for deres kommunikation og 

Citat:  
”Vi kan mærke større 
arbejdsglæde hos os samt en 
stolthed over at kunne være en 
del af et projekt, hvor vi kan få 
et positivt udbytte af 
deltagelsen.” 
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samarbejde vedrørende forflytningsarbejdet. 
 
 
 
FlytiFloks betydning 
for kommunikation 
og samarbejde i 
forhold til 
forflytningsarbejdet 

Plejecenter 
Filskov Sillerup Aabybro Dybbøl Møllebo Fugleparken Flemløse 

U56. Er I blevet bedre 
til at drøfte forf. Prob. 
På arb. Pladsen (sig) 

++++ 5+ 5+ + ++++ ++++ ++++ 

U57. Oplever du mere 
engagement blandt 
kollegaerne (sig) 

5+ 5+ 5+ ++ 5+ ++++ ++++ 

U59. Er samarbejdet 
omkring forfl. Generelt 
blevet bedre på din 
arbejdsplads (sig) 

++++ ++++ 5+ ++ 6+ 5+ ++++ 

U60. Har brugen af 
Tablet/Smartphone 
forbedret samarbejdet 
(sig) 

+++ + 0 - ++ + 0 

U61. Er samarbejdet 
med de kommunale 
terapeuter blevet bedre 
(-) 

0 + +++ + +++ ++ ++ 

U62. Er samarbejdet 
med din 
forflytningsvejleder 
blevet bedre (sig) 

+++ ++++ +++ + 5+ ++++ ++ 

U63. Har din leder haft 
øget fokus på 
forflytning og 
anvendelse af hjm. (sig) 

++ +++ +++ 0 5+ ++++ +++ 

U64 har din leder i øget 
grad støttet op omkring 
løsning af forf. Prob. 
(sig) 

++ ++++ ++++ - 5+ ++++ ++++ 

I alt points 24 29 31 6 40 29 23 
Tabel 19 Udvikling i samarbejdet om forflytningsarbejdet. 

Tabel 19 viser, at Møllebo igen med 40 points markerer sig med den markant mest positive 
udvikling i forhold til projektets betydning for kommunikation og samarbejde i forhold til 
forflytningsarbejdet. Dette er ikke overraskende, idet man på Møllebo har deltaget i samtlige 
aktiviteter, og mange medarbejdere har været involveret i aktiviteterne støttet af en markant 
lederopbakning. Dernæst kommer Aabybro, Sillerup, og Fugleparken med henholdsvis 31, 29 
og 29 points. Overraskende er det, at Fugleparkens medarbejdere kun tildeler brugen af 
Tablet/smartphone 1 point, idet videooptagelser har udgjort en stor del af 
forflytningsvejledernes arbejde over en periode.  Dernæst kommer Filskov og Flemløse med 
henholdsvis 24 og 23 points.  
 
At Filskov scorer relativt højt kan overraske, idet plejehjemmet kun i sidste del af projektet 
har været rigtigt aktiv i projektet. I Filskov har man i projektperioden prioriteret ressourcer 
til forflytningsvejlederne, og man har ved projektets afslutning prioriteret flere temadage for 
det samlede personale om anvendelse af Tablet/smartphone og herunder drøftelse af etiske 
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retningslinjer i forbindelse med risikovurdering og øvrig analyse af forflytningsarbejdet. 
Noget tyder på, når man sammenligner med Fugleparkens resultater, at  
introduktionen og de fælles drøftelser om etikken i forbindelse med af Tablet/smartphone 
har været givet godt ud. 
 
Generelt for plejeorganisationerne ses der således en positiv påvirkning i forhold til 
kommunikation og samarbejde afledt af projektet blandt medarbejderne, dog ikke i Dybbøl, 
hvor man scorer 6 points. Dette er dog ikke overraskende, da kun forflytningsvejlederne har 
deltaget i projektets aktiviteter. 
I det kommende afsnit vil der yderlige blive kommenteret på resultaterne af Tabel 19. 
 

8.4.6 Ændringer i organiseringen og samarbejdet om forflytningsarbejdet, herunder forståelse 
for risikofaktorer, forflytningspolitikken.  
 

Forståelse for risikofaktorer, organisering/forflytningspolitik, kommunikation og samarbejde 
danner grundlag for resultaterne. Resultaterne angiver forandringen for de enkelte 
plejeorganisationer i procentvis korrekte/ønskede svar fra primo til ultimo. Korrekte/ønskede 
svar er svar, der angiver tegn på en positiv udvikling i forflytningsarbejdet.  Besvarelsen 
forkert og ved ikke indgår ikke i nedenstående resultater.  
I lighed med de øvrige svar på Tipskuponen indgår alle besvarelser fra 2013 i resultaterne, 
dvs. at der kan være kommet nye medarbejdere til i 2013, som ikke har fulgt projektforløbet 
og nogle af de medarbejdere, som svarede i 2011, kan være rejst. Spørgsmålene i 
Tipskuponen er ultimo 2013 suppleret med en spørgeguide31, som dannede grundlag for en 
afsluttende dialog med de 7 plejecentres projektgrupper om eventuelle ændringer afledt af 
projektet. 
 
 
Filskov Friplejehjem 
 

 
 
Figur 12 Forståelse for risikofaktorer, organisering, kommunikation og samarbejde; Filskov 
Friplejehjem, korrekte/ønskede svar primo 2011 og ultimo 2013. 

31 Spørgeguiden kan findes på www.FlytiFlok.dk 
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Filskov Friplejehjem har i 2013 36 boliger fordelt på flere afdelinger.  
Det må bemærkes, at der i undersøgelsen 
2011 kun var få medarbejdere ansat, og at 
af de medarbejdere, der svarer i 2013, er 
der kun få gengangere og kun få har 
deltaget i aktiviteter så som dialogmøder og 
forflytningskursus. Det er måske en 
forklaring på et fald af korrekte besvarelser 
vedr. konkrete risikofaktorer, som var et 
centralt emne på ergonomikurserne. Vedr. 
sprg. 17, så er der nu loftlifte overalt på 
plejehjemmet, og det er kun undtagelsesvis, 
at der anvendes gulvlift forhold til 
forflytningerne. 
 
I den afsluttende dialog angives det, at forflytningsarbejdet i 2013 blevet mere formaliseret, 
idet der nu fx er afsat fast tid til de nu to forflytningsvejledere, som dækker alle vagter. Der 
foretages systematisk risikovurdering og endvidere udarbejdes der fælles retningslinjer for 
introduktion og anvendelse af nye hjælpemidler. Den ene forflytningsvejleder har i en periode 
været frikøbt til at arbejde med konkrete forflytningsproblematikker og organiseringen af 
forflytningsarbejdet. Formaliseringen afspejler sig positivt i Figur 12, hvor korrekte svar vedr. 
forflytningspolitik samt kommunikation og samarbejde, med undtagelse af to spørgsmål, viser 
en markant positiv udvikling. Det oplyses også, at forflytning nu er et fast punkt på 
teammøderne. Ifølge spørgsmål 24 er der åbenbart ikke en fælles forståelse af dette på 
arbejdspladsen, idet der trods store fremskridt er plads til forbedring på netop dette område. 
 
Via faglig dialog er der opnået en øget fælles forståelse for retningslinjer for bevilling af APV- 
hjælpemidler imellem kommunen og plejehjemmet, og forflytningsvejlederne har fået øget 
kompetence til at bestille APV-hjælpemidlerne. Dette bekræftes af spørgsmål 21, hvor der før 
var 30 % af medarbejderne, der svarede ja til, at man hurtigt fik de hjælpemidler, de har brug 
for, når borgeren ændrer funktionsniveau, så er der nu 94,4 %, der svarer positivt på dette. 
Når medarbejderne i Figur 12 ikke vurderer samarbejdet med de kommunale terapeuter som 
væsentligt forbedret, så kan det skyldes, at det primært er forflytningsvejlederne, der har 
kontakten til kommunens hjælpemiddeldepot. 
 
Selvom Filskov Friplejehjems medarbejdere først blev rigtigt involveret i projektets sidste år, 
så er der alligevel sket en markant forbedring i forhold til spørgsmål om 
forflytningspolitikken og samarbejdet om forflytningsarbejdet. Ligeledes fremgår det af Tabel 
19, at medarbejderne tilskriver projekt FlytiFlok 24 points og dermed en markant betydning 
for forbedringen af samarbejdet om forflytningsarbejdet. 
 
Efter bygning af nyt plejehjem og ansættelse af mange nye medarbejdere blev der afholdt en 
temadag for alle ansatte i foråret 2013 med henblik på at få en fælles forståelse for 
forflytningskultur/politik. I efteråret 2013, efter et lederskifte (efter besvarelse af 
spørgeskemaer) blev der afholdt to temadage vedr. risikovurdering, kommunikation og 
implementering af videooptagelser i forflytningsarbejdet. Disse temadage anføres i den 
afsluttende dialog sammen med ledelsesopbakningen som værende værdifulde for det 
fremtidige samarbejde på Friplejehjemmet og herunder også forflytningsarbejdet. 
(2011: På 4 ud af 19 spørgsmål svarer over 80 % af medarbejderne korrekt/det ønskede 
svar). 
(2013: På 7 ud af 19 spørgsmål svarer over 80 % af medarbejderne korrekt/det ønskede 
svar). 

Citat:  
”Vi er blevet bedre til at sige 
fra, og så får vi ofte noget 
nyere. Vi lader os ikke sådan 
lige spise af, fordi vi ved, at der 
findes noget, bedre. Større 
viden giver mulighed for at 
stille større krav.” 
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Sillerup plejekollegium 

 
Figur 13 Forståelse for risikofaktorer, organisering, kommunikation og samarbejde; Sillerup 
Plejekollegium, korrekte/ønskede svar primo 2011 og ultimo 2013. 

Sillerup Plejekollegium har i 2013 2 
forflytningsvejledere, som dækker alle 
vagter. Idet der nu er 2 forflytningsvejledere, 
må det formodes, at funktionen er blevet 
knap så personbunden, og at de øvrige 
medarbejdere i højere grad involveres i 
forflytningsproblematikker og løsning af 
dem, selvom forflytningsvejlederne stadig 
spiller en meget central rolle i forflytningsarbejdet. Jf. den afsluttende dialog angives det, at 
forflytningsarbejdet er blevet mere formaliseret, fx er forflytning fast punkt på teammøderne, 
der anvendes tjekskemaer til analyse og vurdering af forflytningsproblematikker, systematisk 
risikovurdering og mere fokus på fælles retningslinjer for introduktion og anvendelse af nye 
hjælpemidler, hvilket til dels støttes af resultaterne i Figur 13, som viser en stigning i korrekte 
svar med hensyn til forflytningspolitikken. Med hensyn til forflytning som fast punkt på 
teammøderne ses der dog stadig ikke en helt fælles forståelse for dette i personalegruppen på 
trods af, at Sillerup ligger højt i forhold til de øvrige plejecentre. 
 
Til gengæld er der generelt sket et fald i korrekte besvarelser med hensyn til risikofaktorer 
samt kommunikation og samarbejde om forflytningsarbejdet. Dette resultat er svært at 
forklare, ud over at fordelingen af forflytningsarbejdet på to personer måske kan forårsage 
usikkerhed i personalegruppen, og at den ”gamle” forflytningsvejleder bevidst ikke deltog i 
ergonomikurserne og opfølgning på dem, hvilket kan have skabt forvirring om retningslinjer 
og risikofaktorer for resten af personalet.  Trods dette tilskriver medarbejderne projekt 
FlytiFlok 29 points jf. Tabel 19, og dermed en markant betydning for forbedring af 
samarbejdet omkring forflytningsarbejdet i personalegruppen, hvilket ikke stemmer overens 
med resultaterne i Figur 13.  
(2011: På 10 ud af 19 spørgsmål svarer over 80 % af medarbejderne korrekt/det ønskede 
svar). 
(2013: På 7 ud af 19 spørgsmål svarer over 80 % af medarbejderne korrekt/det ønskede 
svar). 
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Citat:  
”Det er blevet mere legalt at 
meddele, hvis en medarbejder 
ikke anvender et hjælpemiddel 
korrekt og optimalt.” 
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Aabybro plejehjem 
 

 
 
Figur 14 Forståelse for risikofaktorer, organisering, kommunikation og samarbejde; Aabybro Plejehjem, 
korrekte/ønskede svar primo 2011 og ultimo 2013. 

 
Aabybro Plejehjem har ved projektets 
afslutning en forflytningsvejleder mindre end 
ved projektets start, men det er planlagt, at 3 
medarbejdere i fremtiden skal fungere som 
forflytningsvejledere, og de venter pt. på at 
deltage i et AMU-kursus for 
forflytningsvejledere. Åbybro Plejehjem har i 
projektperioden gradvist udvidet 
projektgruppen, så flere medarbejdere har 
deltaget i projektets aktiviteter. 
 
Forflytningsarbejdet er blevet mere 

formaliseret, idet der er udarbejdet en ny forflytningspolitik, der vejledes i flere vagtlag og 
forflytningsarbejdet prioriteres højere på teammøder, hvor alle medarbejdere inddrages i 
drøftelserne og ansvaret for løsning af problemstillinger. Dette støttes af Figur 14, hvoraf det 
fremgår, at der er sket en markant stigning af korrekte besvarelser på spørgsmålene vedr. 
forflytningspolitik samt kommunikation og samarbejde. Desuden arbejdes der på yderligere 
formalisering i form af fastlagt tid til forflytningsarbejdet, systematisk brug af tjekskema og 
risikovurdering mm. 
 
Med hensyn til risikofaktorer, er der sket både fald og stigninger i korrekte svar, som ikke 
umiddelbart kan forklares i forhold til deltagelse i projektet. Ved projektets afslutning (efter 
ultimo spørgeskemaundersøgelserne) er der afholdt en temadag for ca. halvdelen af 
medarbejderne om forflytningspolitikken, risikovurdering og implementering af video som 
pædagogisk redskab med henblik på at opnå fælles holdninger og handlinger i 
personalegruppen. Medarbejderne tilskriver jf. Tabel 19 deltagelsen i FlytiFlok 31 points og 
dermed en markant betydning for samarbejdet om forflytning på arbejdspladsen. 
 
I forhold til dialogen med kommunens hjælpemiddelterapeuter opleves der en markant 
forbedring, som tilskrives forflytningsvejledernes og medarbejdernes øgede faglige 
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forhold til, at det nu er i orden 
at sige til hinanden, at en 
forflytning er forkert eller 
kunne blive bedre og mere 
hensigtsmæssig.” 
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kompetence i forhold til at redegøre for forflytningsproblemstillinger og foreslå konkrete 
hjælpemidler som mulige løsninger herpå – kompetencer, som bl.a. tilskrives plejehjemmets 
deltagelse i FlytiFlok. Hvor der før var 54,5 %, der svarede ja til, at man hurtigt får de 
hjælpemidler, der er brug for, når borgeren ændrer funktionsniveau, så er der nu 88,6 % der 
svarer enig til dette.  
(2011: På 3 ud af 19 spørgsmål svarer over 80 % af medarbejderne korrekt/det ønskede 
svar). 
(2013: På 11 ud af 19 spørgsmål svarer over 80 % af medarbejderne korrekt/det ønskede 
svar). 
 
 
Dybbøl plejecenter 
 

 
 
Figur 15 Forståelse for risikofaktorer, organisering, kommunikation og samarbejde; Dybbøl plejecenter, 
korrekte/ønskede svar primo 2011 og ultimo 2013. 

 
Dybbøl plejecenter gennemgik kort efter 
projektets start et lederskifte, som betød, at 
plejecenteret stort set trak sig ud af projektet 
efter det første dialogmøde med hensyn til 
involvering af samtlige medarbejdere. Det var 
således primært de 4 forflytningsvejledere, der 
deltog i projektaktiviteter så som 
ergonomikurser, vejledning på arbejdspladsen, 
styregruppeseminarer mm., mens ledelsen og 
de øvrige medarbejdere ikke var involveret i 
væsentlig grad. Således tilskriver 
medarbejderne fra Dybbøl jf. Tabel 19 da også 
kun projekt FlytiFlok 6 points vedr. 
betydningen for samarbejdet om forflytninger 
på arbejdspladsen. I forlængelse af 
omstrukturering og lederskifte har yderligere 
to forflytningsvejledere trukket sig fra 
forflytningsarbejdet ved projektets afslutning. 
Forflytningsvejledernes opgave har primært 
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Citat:  
”Medarbejderne har været med 
til at vælge hjælpemidler, som 
kunne mindske deres 
kropsbelastninger i arbejdet, 
og dermed mindske smerter i 
kroppen efter arbejdet. 
Medarbejderne er i løbet af 
projektet blevet bedre til at 
stille krav til arbejdsmiljøet i 
forhold til forflytninger, idet de 
har erfaret, at de bliver hørt, 
og at der er noget, der virker.” 
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været en gang om måneden at planlægge og udføre to timers undervisning i ergonomi og brug 
af hjælpemidler for det øvrige personale, mens vurdering og vejledning primært foretages af 
kommunens hjælpemiddelterapeuter under besøg hver 14. dag. Det er positivt, at der holdes 
fast i terapeutens jævnlige besøg. Desværre er forflytningsvejlederen ikke koblet på disse 
besøg, og organiseringen betyder, at forflytningsvejledernes kompetencer ikke kommer i spil i 
en sådan grad, at de udvikler deres kompetencer og at de kan påvirke det formaliserede 
forflytningsarbejde i positiv retning.  Der er således ifølge den afsluttende dialog ikke taget 
initiativer til systematisk risikovurdering, fælles retningslinjer for introduktion og anvendelse 
af nye hjælpemidler samt fælles retningslinjer for udformning af forflytningsbeskrivelser. 
I forhold til risikofaktorer ses der til gengæld en fremgang i 5 ud af 7 spørgsmål.  
I Figur 15 Forståelse for risikofaktorer, organisering, kommunikation og samarbejde; Dybbøl 
plejecenter, korrekte/ønskede svar primo 2011 og ultimo 2013. er der således med 
undtagelse af spørgsmål 36 i forhold til forflytningspolitik og kommunikation udelukkende 
tale om markante fald i korrekte svar, hvilket bekræfter, at der i forbindelse med 
omstruktureringer og lederskifte er stor fare for, at opmærksomheden på arbejdsmiljøet 
falder, hvis man ikke tildeler det ekstra opmærksomhed. 
(2011: På 8 ud af 19 spørgsmål svarer over 80 % af medarbejderne korrekt/det ønskede 
svar). 
(2013: På 6 ud af 19 spørgsmål svarer over 80 % af medarbejderne korrekt/det ønskede 
svar). 
 
 
Møllebo 
 

 
 
Figur 16 Forståelse for risikofaktorer, organisering, kommunikation og samarbejde; Møllebo, 
korrekte/ønskede svar primo 2011 og ultimo 2013. 

Ved projektets afslutning har Møllebo 4 formelle forflytningsvejledere, som vejleder i 
blandede vagter. Som det fremgår af Figur 16 har Møllebo trods det flotte resultat i 2011 
formået at øge den procentvise korrekte besvarelse generelt og i forhold til enkelte spørgsmål 
markant, således at kun tre spørgsmål nu ligger under 80 % og langt de fleste ligger mellem 
90 og 100 %!!! Der er i projektperioden yderligere sat fokus på forflytningspolitikken og 
udmøntningen af denne, og der er således holdt fast i konkrete retningslinjer for introduktion 
og implementering af nye hjælpemidler.  
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Møllebo har i løbet af projektperioden 
involveret mange forskellige medarbejdere i 
projektet og formået at fastholde fokus på 
arbejdsmiljøet i en sådan grad, at det er 
indlejret i arbejdspladsens kultur. 
 
Medarbejderne tilskriver jævnfør Tabel 19 
deltagelse i projekt FlytiFlok 40 point, hvilket er 
markant højere end de øvrige plejecentre. 
Særligt gælder det for Møllebo, at man tilskriver 
lederens fokus og støtte i alt 12 points.  
 

(2011: På 9 ud af 19 spørgsmål svarer over 80 % af medarbejderne korrekt/det ønskede 
svar). 
(2013: På 16 ud af 19 spørgsmål svarer over 80 % af medarbejderne korrekt/det ønskede 
svar). 
 
 
Fugleparken 
 

 
 
Figur 17 Forståelse for risikofaktorer, organisering, kommunikation og samarbejde; Fugleparken, 
korrekte/ønskede svar primo 2011 og ultimo 2013. 

Ved projektets afslutning er der fortsat 2 forflytningsvejledere. Forflytningsarbejdet er 
yderligere formaliseret i form af afsat tid til det opsøgende forflytningsarbejde, deltagelse i 
blandede vagter, udvidet adgang til bestilling af APV-hjælpemidler, brug af tjeklister samt nye 
fælles retningslinjer for introduktion og brug af nye hjælpemidler. Man har formået at 
forbedre den procentvise korrekte besvarelse på alle spørgsmål undtagen et mindre fald i 
spørgsmål 32, vedr. løft fra gulv og 37 og 38 vedr. forflytningsbeskrivelser. Faldet vedr. 
forflytningsbeskrivelserne er skuffende i forhold til forflytningsvejledernes indsats. 
 
Fuglebjerg har i projektperioden lavet en massiv indsats, idet man har frikøbt 
forflytningsvejlederne i en længere periode, hvor de har afdækket behovet for nye senge, 
loftlifte og badestole. Herudover har man, som det første plejecenter anvendt videooptagelse 
som pædagogisk redskab i forhold til den enkelte medarbejders arbejdsstillinger og 
kropsbevidsthed. Dette afspejles positivt i besvarelserne i spørgsmålene om risikovurdering. I 
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den afsluttende dialog oplever projektgruppen, at forflytning nu er et fast punkt på 
teammøderne, men dette afspejles ikke spørgsmål 24 i 2013. En mulig forklaring på dette kan 
være, at de øvrige kolleger måske oplever, at de to forflytningsvejledere har fået for meget tid 
afsat til fx brug af Tablet, og at der derfor 
kommer modstand på. Selvom medarbejderne i 
Fuglebjerg jævnfør Tabel 19 tilskriver projekt 
FlytiFlok 29 points betydning for samarbejdet 
om forflytning, så tildeles der kun et enkelt 
point vedr. brugen af Tablet men 4 points i 
forhold til samarbejdet med 
forflytningsvejlederne, hvilket er lidt pudsigt. 
  
I forhold til dialogen med kommunens 
hjælpemiddelterapeuter opleves der en 
markant forbedring, som kan tilskrives 
forflytningsvejlederens og medarbejdernes øgede faglige kompetence i forhold til at redegøre 
for forflytningsproblemstillinger og foreslå konkrete hjælpemidler som mulige løsninger 
herpå – kompetencer, som bl.a. kan tilskrives plejehjemmets deltagelse i FlytiFlok. 
Hvor der før var 34,1 %, der svarede ja til, at man hurtigt fik de hjælpemidler, de har brug for, 
når borgeren ændrer funktionsniveau, så er der nu hele 83,3 %, der svarer enig til dette. Lige 
som på andre plejeorganisationer, så er det forflytningsvejlederne, der har kontakten til de 
kommunale terapeuter, derfor har medarbejderne kun vurderet forbedringen til at være 2 
point. 
(2011: På 8 ud af 19 spørgsmål svarer over 80 % af medarbejderne korrekt/det ønskede 
svar). 
(2013: På 11 ud af 19 spørgsmål svarer over 80 % af medarbejderne korrekt/det ønskede 
svar). 
 
 
Flemløse 
 

 
 
Figur 18 Forståelse for risikofaktorer, organisering, kommunikation og samarbejde; Flemløse, 
korrekte/ønskede svar primo 2011 og ultimo 2013. 

Ved projektets afslutning er der stadig 2 forflytningsvejledere, som nu i øget omfang vejleder i 
flere vagtlag.  
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hjulpet på samarbejdet, at vi 
har lagt op til mere 
samarbejde.” 

81 
 



Forflytningsarbejdet er formaliseret yderligere, idet der afsættes tid til 
forflytningsvejledernes arbejde til vejledning af kolleger og dialog med kommunens 
hjælpemiddelterapeut, som nu kommer på besøg hver 14. dag. I den afsluttende dialog 
anføres det, at der nu anvendes tjeklister og systematisk risikovurdering, og der er øget 
bevågenhed fra leder. Det anføres også, at der er retningslinjer for introduktion og anvendelse 
af nye hjælpemidler, men det står lidt uklart, hvordan det konkret udmøntes. Det øgede fokus 
på forflytningsarbejdet afspejles i svarene, idet der er sket en positiv udvikling med hensyn til 
procentvis korrekt svar på alle spørgsmål undtagen 2, hvor der er et mindre fald. På Flemløse 
Plejecenter arbejdede forflytningsvejlederne i slutningen af projektperioden med at 
videofilme forflytningerne, og plejecenterets projektgruppe så store muligheder i dette.  
 
Projektgruppens positive oplevelse af brugen af videofilm afspejler sig dog ikke i 
medarbejdernes oplevelse heraf i Tabel 19. 
I forhold til dialogen med kommunens hjælpemiddelterapeuter opleves der en markant 
forbedring, som tilskrives forflytningsvejlederens og medarbejdernes øgede faglige 
kompetence i forhold til at redegøre for forflytningsproblemstillinger og foreslå konkrete 
hjælpemidler som mulige løsninger herpå – kompetencer, som bl.a. tilskrives plejecenterets 
deltagelse i FlytiFlok jf. Tabel 19. 
Hvor der før var 28,6 %, der svarede ja til, at man hurtigt fik de hjælpemidler, de har brug for, 
når borgeren ændrer funktionsniveau, så er der nu 82,9 %, der svarer enig til dette, og blandt 
Flemløses medarbejdere er der nu mere end 50 %, der oplever forflytning som et fast punkt 
på teammøderne. Flemløses medarbejdere var i de første år ikke så aktive i projektet og kun 
få medarbejdere var reelt involveret i aktiviteterne, ligeledes har ledelsens fokus og støtte 
primært tilstedeværende i det sidste halvdel af projektet. Medarbejderne tilskriver jf. Tabel 
19 projekt FlytiFlok 23 points betydning for samarbejdet om forflytningsarbejdet. 
(2011: På 3 ud af 19 spørgsmål svarer over 80 % af medarbejderne korrekt/det ønskede 
svar) 
(2013: På 9 ud af 19 spørgsmål svarer over 80 % af medarbejderne korrekt/det ønskede 
svar) 
 
 
Samlet for alle plejeorganisationer 

 
 
Figur 19 Forståelse for risikofaktorer, organisering, kommunikation og samarbejde; i alle 
plejeorganisationer, korrekte/ønskede svar primo 2011 og ultimo 2013. 
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(2011: På 5 ud af 19 spørgsmål svarer over 80 % af medarbejderne korrekt/det ønskede 
svar) 
(2013: På 9 ud af 19 spørgsmål svarer over 80 % af medarbejderne korrekt/det ønskede 
svar) 
 
Opsamling på forståelse for risikofaktorer, organisering, kommunikation og 
samarbejde 
 
Forståelse for risikofaktorer: 
Analyse og vurdering af borgerens ressourcer og medarbejderens belastninger i forbindelse 
med forflytningsarbejdet var et gennemgående tema på forflytningskurserne og i 
vejledningen på arbejdspladserne. Der var opmærksomhed på medarbejdernes 
uhensigtsmæssige vaner og risikoadfærd, og det var gennemgående, at det for mange af 
medarbejderne ikke stod klart, hvornår der var tale om risici i forbindelse med 
forflytningsarbejdet.  Fx fremstod kriterierne for at foretage et manuelt løft af borgeren fra 
gulv, kriterierne for at foretage en manuel forflytning fra siddende til siddende uden 
hjælpemidler samt kriterier for brug af stålift ikke klart for alle medarbejdere, hvilket 
afstedkom en del usikkerhed og uenighed i personalegrupperne. Medarbejderne angav, at de 
egentligt godt vidste, at det fx var forkert at løfte i sejlet ved placering i kørestol, men at det 
var det nemmeste, eller at det var en gammel vane. En forklaring på de dårlige vaner var også, 
at der på tidligere forflytningskurser rent faktisk var undervist i fx at trække i sejlet bagfra, 
når borgeren skulle placeres i kørestolen. 
 
Den generelle stigning i korrekte besvarelser stemmer godt overens med svaret på de 
uddybende spørgsmål stillet til projektgrupperne i de deltagende plejeorganisationer, idet 
forflytningsvejlederne nu generelt foretager mere systematiske analyser og vurderinger af 
forflytningsproblematikker og risikovurdering ved hjælp af tjeklister, og man oplever at være 
mere opmærksom på risikoanalyse end før, selvom det ikke helt slår igennem på 
besvarelserne. I et par af plejeorganisationerne blev der sent i forløbet afholdt temadage, som 
bl.a. indeholdt risikovurdering. Det er dog åbenlyst, at der stadig er behov for at fokusere på 
risikoadfærd og at synliggøre kriterierne for manuelle forflytninger og anvendelsen af 
hjælpemidler i de enkelte plejeorganisationer. 
 
Organisering: 
Generelt er andelen af korrekte besvarelser steget på spørgsmålene på trods af, at Dybbøl slår 
negativt igennem på spørgsmål 37 og 38. 
Stigningen i korrekte besvarelser stemmer overens med svaret på de uddybende spørgsmål 
stillet til projektgrupperne ultimo 2013, idet der her på alle plejecentre undtagen Dybbøl 
svares, at forflytning nu er fast punkt på gruppe/teammøder. Dette kan dog ikke spores helt 
tydeligt i plejeorganisationernes svar på spørgsmål 24. Forflytningspolitikken er ofte blevet 
drøftet i forbindelse med projektet, og det er ofte fremhævet, at det kan være svært at 
fremdrage konkrete retningslinjer for forflytninger ud fra de eksisterende politikker, det er 
svært at ”oversætte” det, der står i politikken til dagligdagens handlinger. 
 
Trods det fremgik af den afsluttende dialog, at forflytningsarbejdet generelt, undtagen i 
Dybbøl, er blevet mere synligt, medarbejderne oplever øget samarbejde, plejecentrene 
afsætter nu mere systematisk tid til forflytningsvejledning i flere vagtlag, og man er mere 
opmærksom på at lade flere forflytningsvejledere vejlede sammen, hvis det er nødvendigt. 
Forflytningsvejlederne har de fleste steder fået en øget beslutningskompetence med hensyn 
til bestilling af APV-hjælpemidler, der er kommet øget opmærksomhed på ajourføring af 
forflytningsbeskrivelser. Herudover er der er opstået en bedre dialog mellem 
hjælpemiddelterapeuterne og forflytningsvejlederne, hvilket formentlig har bidraget positivt 
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til en mere effektiv ekspedition af hjælpemidler, som det også generelt fremgår af svaret for 
spørgsmål 21. Med hensyn til organiseringen af efteruddannelse af faste medarbejdere, 
vikarer og elever, så fastholdes organiseringen svarende til før projektets start. 
 

Kommunikation og samarbejde: 

Selvom det af tabel 25 fremgår, at medarbejderne generelt oplever, at projektet har haft en 
positiv indflydelse på kommunikation og samarbejde og selvom der er sket en stigning af 
korrekte svar på alle spørgsmål, undtagen spørgsmål 34, i forhold til kommunikation, må 
resultatet siges ikke at være helt tilfredsstillende, idet projektets omdrejningspunkt netop har 
været implementeringen af hjælpemidler på plejecentrene, herunder samarbejde og 
opfølgning på fælles beslutninger. 
 
På forflytningskurserne blev der taget udgangspunkt i BAR- SOSUs forflytningsblomst, som 
medtager alle forflytningens facetter og sammenfatter forflytningskulturen på 
arbejdspladsen. Afslutningsvis skulle kursusdeltagerne pege på udviklingspunkter, som de 
anså for at være nødvendige at arbejde videre med på deres arbejdspladser. Følgende 
udviklingspunkter var fremtrædende: - Samarbejde og kommunikation, - Mål- og 
retningslinjer for forflytning, - Instruktion i hjælpemidler samt - Organisering og 
tilrettelæggelse af arbejdet. 
 
På de efterfølgende dialogmøder blev der drøftet mulige tiltag i de enkelte 
plejeorganisationer, og projektgrupperne skulle arbejde videre med dette emne. 
Efterfølgende prøvede konsulenterne også at skubbe til processer, via dialog og vejledning på 
arbejdspladserne, og senere kurser i innovation, videndeling og læring, som lagde op til at 
arbejde med denne udfordring, men det viste sig at være meget svært. Resultaterne stemmer 
godt overens med svarene på de uddybende spørgsmål til projektgrupperne i 2013, idet det 
her også viser sig, at man stadig ikke i alle plejeorganisationer har helt klare retningslinjer for 
implementering af hjælpemidler, og at opbakningen til at følge fælles retningslinjer stadig har 
plads til forbedringer, selvom der er sket en positiv udvikling. I en konkret plejeorganisation 
skal den enkelte medarbejder skrive under på, at vedkommende kan anvende hvert enkelt 
hjælpemiddel, i en anden plejeorganisation indgår gennemført sidemandsoplæring til det 
enkelte hjælpemiddel som et notat i borgerens plejeplan. I de øvrige plejeorganisationer 
arbejdes der mere uformelt i form af korte undervisningsseancer og vejledning ved 
forflytningsvejlederen, sidemandsoplæring kolleger imellem, undervisning af 
hjælpemiddelkonsulenter og kommunale hjælpemiddelterapeuter samt ledelsens 
bevågenhed. 
 
Kun knap 50 % af medarbejderne oplever, i modsætning til projektgrupperne, at forflytning 
og arbejdsmiljø er en fast del af møderne, hvilket peger på, at der stadig er lang vej at gå, før 
man i hele organisationen oplever forflytning og arbejdsmiljø som en fast del af dagligdagen. 
Ligeledes er der noget, der ikke overraskende, peger på, at ledelsesskift, strukturændringer og 
deraf følgende utryghed hurtigt afspejler sig i arbejdsmiljøet, som det har været tilfældet i 
Dybbøl. 
 
I starten af projektet var der meget fokus på plejeorganisationernes oplevede mangel på 
samarbejde med kommunens hjælpemiddelterapeuter og hjælpemiddeldepotet. I en 
plejeorganisation indførte man fast besøg af terapeuten hver 14. dag, hvilket forbedrede 
samarbejdet betydeligt. I de øvrige plejeorganisationer oplevede man, at 
forflytningsvejlederne og det øvrige personale i takt med egen kompetenceudvikling blev 
bedre til at vurdere og argumentere for behovet for hjælpemidler. Dermed blev det tidligere 
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”manglende samarbejde” med hjælpemiddelterapeuterne og hjælpemiddeldepotet stort set 
løst, og ekspeditionstiden på hjælpemidler reduceret kraftigt. 

8.4.7 Udvikling i grundlæggende vidensniveau fra primo til ultimo 
Alle besvarelser fra Tipskuponen 2011 og alle besvarelser fra Tipskuponen 2013 indgår i 
resultaterne, dvs. at der kan være kommet nye medarbejdere til i 2013, som ikke har fulgt 
projektforløbet, og at nogle af de medarbejdere, som svarede i 2011 og har fulgt 
projektforløbet, kan være rejst. 
 
Resultaterne angiver udviklingen for den enkelte plejeorganisations procentvise antal 
korrekte svar fra primo til ultimo. 
Besvarelsen forkert og ved ikke indgår ikke i nedenstående resultater fra Tipskuponen. 
Tabellerne for de enkelte plejeorganisationer kan findes i bilagsafsnittet. 
 
Nedenstående tabel indeholder resultater fra primo (2011) og resultaterne fra ultimo (2013) 
og er opgjort således, at hver enkelt plejeorganisations besvarelser fra 2011 holdes op mod 
egne besvarelser fra 2013. Såfremt plejeorganisationen har en procentdel korrekte 
besvarelser i 2013 svarende til besvarelserne i 2011 eller 1 – 2 % over eller under udløser det 
et ”0”, såfremt plejeorganisationen har en højere procentdel korrekte besvarelser i 2013 end i 
2011, udløser det et ”+”, og såfremt den enkelte plejeorganisation har en lavere procentdel af 
korrekte besvarelser i 2013 end i 2011 udløser det et ”-”. I kolonnerne kan dermed ses, hvilke 
spørgsmål den enkelte plejeorganisation har udviklet sig positivt, negativt eller er stationær i 
forhold til. Nederst angives ”den samlede udvikling”, det fremgår således, om der hældes til 
positiv, negativ eller ingen udvikling for den enkelte plejeorganisation. 
 
Spørgsmål 
Ultimo 

Plejeorganisation 
Filskov Sillerup Aabybro Dybbøl Møllebo Fugleparken Flemløse 

Pt. - Ut. 1 0 0 - - + + + 
Pt. - Ut. 2 0 - 0 + + - - 
Pt. – Ut. 3 0 - + - 0 + + 
Pt. - Ut. 4 0 0 + + + 0 - 
Pt. - Ut. 5 + + + 0 + + + 
Pt. - Ut. 6 + + + + + - + 
Pt. - Ut. 7 - + + + + - 0 
Pt. - Ut. 8 - - + - + 0 - 
Pt. - Ut. 9 + - + - + 0 0 
Pt. - Ut. 10 + - - - + + + 
Pt. - Ut. 11 - + - + + 0 - 
Pt. - Ut. 12 + + 0 + 0 - + 
Pt. - Ut. 13 + + + + + + + 
Pt. - Ut. 14 - - - - + 0 - 
Pt. - Ut. 15 0 - - - - + + 
Pt. - Ut. 16 - + + + 0 + + 
Pt. - Ut. 17 - + + + - 0 - 
Udv. 
grundlæggende 
vidensniveau 
ved brug af 
hjælpemidler og 
forflytningsteknik  

0 +1 +5 +2 +10 +3 +3 

 
Tabel 20 Udvikling i Grundlæggende vidensniveau for den enkelte plejeorganisation fra 2011 - 2013. 
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Jf. Tabel 20 fremgår det, at medarbejderne fra Møllebo har haft den største positive udvikling i 
grundlæggende vidensniveau fra 2011 – 2013. Dernæst kommer Aabybro Plejehjem, 
Fugleparken, Flemløse Plejehjem og Dybbøl Plejecenter med positiv udvikling. Sillerup 
Plejekollegium fremgår også med positiv udvikling i forhold til grundlæggende vidensniveau, 
omend lidt mindre end de øvrige. Til slut kommer Filskov Friplejehjem med ”ingen” udvikling. 
Det skal bemærkes, at medarbejderne fra Filskov Friplejehjem, som udgangspunkt havde et 
højt grundlæggende vidensniveau, og muligheden for positiv udvikling må på den baggrund 
antages at være mindre. 
 
Nedenstående tabel er udarbejdet efter samme metode som ovenstående. Her er det blot den 
enkelte plejeorganisations placering i forhold til gennemsnittet for alle 7 plejeorganisationer i 
projektet, der gøres op med henblik på at se udviklingen for den enkelte plejeorganisation i 
forhold til gennemsnittet fra primo til ultimo. 
 
Spørgsmål 
Ultimo 

Plejeorganisation 
Filskov Sillerup Aabybro Dybbøl Møllebo Fugleparken Flemløse 

Ut. 1 0 0 - - + + - 
Ut. 2 - - + + + 0 0 
Ut. 3 + - + - + + 0 
Ut. 4 0 0 0 0 0 0 0 
Ut. 5 + 0 0 - + + - 
Ut. 6 0 + - - + 0 0 
Ut. 7 - + 0 - 0 - + 
Ut. 8 + + 0 - + + - 
Ut. 9 + - + - 0 + - 
Ut. 10 + - - - 0 + + 
Ut. 11 + 0 - 0 + + - 
Ut. 12 - + 0 0 0 - + 
Ut. 13 0 - 0 - 0 + 0 
Ut. 14 - - - 0 + 0 0 
Ut. 15 0 - + 0 - 0 + 
Ut. 16 + - + - + + - 
Ut. 17 - - + - - + + 
Grundlæggende 
vidensniveau 
ved brug af 
hjælpemidler og 
forflytningsteknik 
i forhold til 
gennemsnittet 

+2 -5 +1 -10 +7 +8 -1 

 
Tabel 21 Grundlæggende vidensniveau i forhold til gennemsnittet 2013. 

 
Jf. Tabel 21fremgår det, at medarbejderne fra Fugleparken og Møllebo ved projektets 
afslutning har det højeste vidensniveau i forhold til gennemsnittet for de 7 
plejeorganisationer. Dernæst kommer Filskov Friplejehjem og Aabybro Plejehjem med et 
vidensniveau lidt over gennemsnittet ultimo. Med lavest vidensniveau i forhold til 
gennemsnittet placerer Dybbøl Plejecenter sig, dernæst Sillerup Plejekollegium og Flemløse 
Plejehjem.    
 
I forhold til projektets start har medarbejderne fra Fugleparken altså bibeholdt deres høje 
vidensniveau i forhold til gennemsnittet.  
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Medarbejderne fra Filskov Friplejehjem ligger fortsat højere end gennemsnittet i forhold til 
vidensniveau, dog ikke lige så højt som ved projektets start. 
Medarbejderne fra Sillerup Plejekollegium lå ved projektets start højere end gennemsnittet i 
forhold til vidensniveau, ved projektets afslutning placerer de sig under gennemsnittet. 
Medarbejderne fra Aabybro Plejehjem lå ved projektets start højere end gennemsnittet i 
forhold til vidensniveau, hvilket fortsat gør sig gældende ved projektets afslutning. 
Medarbejderne fra Dybbøl Plejecenter havde ved projektets start et lavere vidensniveau end 
gennemsnittet, hvilket fortsat gør sig gældende ved projektets afslutning, de placerer sig dog 
markant lavere ved projektets afslutning end ved projektets start. 
Til slut er medarbejderne fra Møllebo, som ved projektets start havde et vidensniveau lige 
under gennemsnittet, ved projektets afslutning har medarbejderne fra Møllebo et 
vidensniveau markant over gennemsnittet, hvilket stemmer godt overens med, at de har haft 
den største positive udvikling i forhold til grundlæggende vidensniveau i projektperioden (jf. 
Tabel 21). 
 
 
Opsamling i forhold til generelt vidensniveau alle plejeorganisationer 
Resultaterne giver et billede af, at medarbejderne generelt havde et højt vidensniveau i 
forhold til brug af hjælpemidler og forflytningsteknik både ved projektets start og afslutning 
jf. Tabel 20 og Tabel 21. 
 
Resultaterne afspejler en tendens til, at der i løbet af projektperioden har været en positiv 
udvikling i medarbejdernes vidensniveau i forhold til de spørgsmål, som retter sig mod 
grundregler for forflytning. Resultaterne stemmer godt overens med de iværksatte 
projektaktiviteter. På ergonomikurserne var der fokus på grundregler for forflytning både på 
teoretisk og praktisk plan, og medarbejderne er løbende blevet vejledt i 
forflytningsprincipper i forhold til konkrete forflytningssituationer i det daglige arbejde.  
Derudover tyder resultaterne på, at medarbejderne til trods for både teoretisk undervisning, 
praktisk afprøvning og vejledning fortsat har behov for at arbejde med kropsbevidsthed. Ikke 
overraskende peger resultaterne dermed på, at det er en langvarig og individuel proces at øge 
den individuelle kropsbevidsthed.  
 
Resultaterne støtter ligeledes op om projektets øvrige resultater, som fastslår, at 
medarbejderne har opnået øget viden om hjælpemidler og øget kompetencer i brug af 
hjælpemidler samt et bedre samarbejde med terapeuterne i kommunen i forhold til bevilling 
af hjælpemidler. 
 

8.4.8 Udvikling i selvvurderet kompetenceniveau fra primo til ultimo 
Der er udarbejdet tabeller for den enkelte plejeorganisation til illustration af udvikling i 
selvvurderet kompetenceniveau. Disse tabeller findes i bilagsafsnittet. Tabellerne tager 
udelukkende udgangspunkt i resultaterne fra kategorien ekspert under medarbejdernes 
selvvurderede kompetenceniveau (jf. s.58). Alle besvarelser fra Selvvurderingsskemaet 2011 
og alle besvarelser fra Selvvurderingsskemaet 2013 indgår i resultaterne, dvs. at der kan være 
kommet nye medarbejdere til i 2013, som ikke har fulgt projektforløbet, og at nogle af de 
medarbejdere, som svarede i 2011 og har fulgt projektforløbet, kan være rejst. 
Resultaterne angiver det enkelte plejecenters procentvise udvikling i antal eksperter fra primo 
til ultimo. 
 
Nedenstående tabel indeholder resultater fra primo (2011) og resultaterne fra ultimo (2013) 
og er opgjort således, at hver enkelt plejeorganisations besvarelser fra 2011 holdes op mod 
egne besvarelser fra 2013. Såfremt den enkelte plejeorganisation har en procentdel eksperter 
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i 2013 svarende til besvarelserne i 2011 eller 1 – 2 % over eller under udløser det et ”0”, 
såfremt den enkelte plejeorganisation har en højere procentdel eksperter i 2013 end i 2011 
udløser det et ”+”, og såfremt den enkelte plejeorganisation har en lavere procentdel af 
eksperter i 2013 end i 2011, udløser det et ”-”. I kolonnerne kan dermed ses, i forhold til hvilke 
hjælpemidler og/eller forflytningsteknikker den enkelte plejeorganisation har udviklet sig 
positivt, negativt eller er stationær. Nederst angives ”den samlede udvikling”, det fremgår 
således om der hældes til positiv, negativ eller ingen udvikling for den enkelte 
plejeorganisation. 
 
Spørgsmål 
Ultimo 

Plejeorganisation 
Filskov Sillerup Aabybro Dybbøl Møllebo Fugleparken Flemløse 

Gulvlift - + 0 0 + + + 
Stålift + 0 0 + + + + 
Loftlift + 0 0 + 0 + + 
Sejl + - - + + 0 + 
Drejetårn + + + + + + + 
Glidemadras + 0 0 + 0 - - 
Seng + + - + 0 + + 
Lift/sejl 0 - - + - + + 
Vending af borger + 0 0 + - - + 
Sejl/loftlift/glidemadras + - - + - - 0 
Op at sidde på 
sengekant 

+ 0 - + + - + 

Bækkenstol + + - + + 0 + 
Kørestol + + - - 0 0 + 
Naturlige 
bevægemønster 

+ + - + + + + 

Borgers ressourcer + + - + + + + 
Vægtoverføring + + - + + + + 
Undgå belastning af 
nakke, skuldre og arme 

+ + - + + + 0 

Ophæve 
gnidningsmodstand 

+ 0 - + + + - 

Vægtstangsprincippet + + 0 + + + + 
Udvikling i selvvurderet 
kompetenceniveau ved 
brug af hjælpemidler og 
forflytningsteknik fra 
primo til ultimo 

+16 +7 -11 +16 +9 +8 +13 

 
Tabel 22 Udvikling i Selvvurderet kompetenceniveau for den enkelte plejeorganisation fra 2011-2013. 

 
Jf. Tabel 22 fremgår det, at medarbejderne fra Filskov Friplejehjem og Dybbøl Plejecenter har 
haft den største positive udvikling i selvvurderet kompetenceniveau fra 2011 – 2013. Dernæst 
kommer Flemløse Plejehjem, Møllebo, Fugleparken og Sillerup Plejekollegium med positiv 
udvikling. Til slut kommer Aabybro Plejehjem med negativ udvikling i selvvurderet 
kompetenceniveau fra 2011 til 2013.  
 
Tabel 23 er udarbejdet efter samme procedure som ovenstående. Her er det blot den enkelte 
plejeorganisations placering i forhold til gennemsnittet, der gøres op med henblik på at se 
udviklingen for den enkelte plejeorganisation i forhold til gennemsnittet fra primo til ultimo. 
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Spørgsmål 
Ultimo 

Plejeorganisation 
Filskov Sillerup Aabybro Dybbøl Møllebo Fugleparken Flemløse 

Gulvlift - 0 + - 0 + - 
Stålift - + 0 + - + - 
Loftlift + 0 + + 0 - - 
Sejl - 0 + + 0 - 0 
Drejetårn - + - - + + - 
Glidemadras 0 + + 0 + - - 
Sengen 0 + 0 + - - 0 
Lift/sejl 0 0 - + + + + 
Vending af borger 0 + + 0 + - - 
Sejl/loftlift/glidemadras 0 + - + + - - 
Op at sidde på 
sengekant 

- + - + + - 0 

Bækkenstol - + + + 0 - - 
Kørestol 0 + + - - - 0 
Naturlige 
bevægemønster 

0 + 0 + + + + 

Borgers ressourcer - + 0 + + + + 
Vægtoverføring - + 0 + + + - 
Undgå belastning af 
nakke, skuldre og arme 

- + + + + + 0 

Ophæve 
gnidningsmodstand 

- + + + + + - 

Vægtstangsprincippet + + + + + + + 
Selvvurderet 
kompetenceniveau ved 
brug af hjælpemidler og 
forflytningsteknik i 
forhold til gnsn. 

-8 +15 +6 +11 +9 +1 -6 

 
Tabel 23 Selvvurderet kompetenceniveau i forhold til Gennemsnittet 2013. 

Jf. Tabel 23 fremgår det, at medarbejderne fra Sillerup Plejekollegium ved projektets 
afslutning har det højeste selvvurderede kompetenceniveau i forhold til gennemsnittet for de 
7 plejeorganisationer. Dernæst kommer Dybbøl Plejecenter, Møllebo og Aabybro Plejehjem 
med et selvvurderet kompetenceniveau over gennemsnittet ultimo. Fugleparken placerer sig 
lige over gennemsnittet i selvvurderet kompetenceniveau. Med lavest selvvurderet 
kompetenceniveau i forhold til gennemsnittet placerer Filskov Friplejehjem og Flemløse 
Plejecenter sig.  
 
I forhold til projektets start har medarbejderne fra Sillerup Plejekollegium bibeholdt deres 
høje selvvurderede kompetenceniveau i forhold til gennemsnittet.  
Medarbejderne fra Dybbøl Plejecenter ligger fortsat højere end gennemsnittet i forhold til 
selvvurderet kompetenceniveau, ultimo lidt højere end primo.  
Medarbejderne fra Møllebo lå ved projektets start lige over gennemsnittet i forhold til 
selvvurderet kompetenceniveau, ved projektets afslutning placerer de sig noget højere end 
gennemsnittet. 
Medarbejderne fra Aabybro Plejehjem lå ved projektets start markant højere end 
gennemsnittet i forhold til selvvurderet kompetenceniveau. Ved projektets afslutning placerer 
de sig fortsat over gennemsnittet men ikke lige så markant. 
Medarbejderne fra Fugleparken havde ved projektets start et lavere selvvurderet 
kompetenceniveau end gennemsnittet. Ved projektets afslutning placerer de sig lige over 
gennemsnittet. 
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Til slut er der medarbejderne fra Filskov Friplejehjem og Flemløse Plejehjem, som ved 
projektets start havde et selvvurderet kompetenceniveau markant under gennemsnittet, og 
ved projektets afslutning placerer begge plejeorganisationer sig fortsat under gennemsnittet, 
dog knap så markant (jf. Tabel 23). 
 
Forhold mellem 
grundlæggende 
vidensniveau og 
selvvurderet 
kompetenceniveau 
i forhold til gnsn. 
(2011) 

Plejeorganisation 
Filskov Sillerup Aabybro Dybbøl Møllebo Fugleparken Flemløse 

Grundlæggende 
vidensniveau ved 
brug af 
hjælpemidler og 
forflytningsteknik 
i forhold til gnsn. 

Højere 
end 
gnsn. 

Højere 
end 
gnsn. 

Højere 
end gnsn. 

Lavere 
end 
gnsn. 

Svarende 
til gnsn. 
(-1) 

Højere end 
gnsn. 

Lavere 
end gnsn. 

Selvvurderet 
kompetenceniveau 
ved brug af 
hjælpemidler og 
forflytningsteknik 
i forhold til gnsn. 

Markant 
lavere 
end 
gnsn. 

Markant 
højere 
end 
gnsn. 

Markant 
højere 
end gnsn. 

Højere 
end 
gnsn. 

Højere 
end  
gnsn. 
(+2) 

Lavere end 
gnsn. 

Markant 
lavere 
end gnsn. 

Forhold mellem 
grundlæggende 
vidensniveau og 
selvvurderet 
kompetenceniveau 
i forhold til gnsn. 
(2013) 

Filskov Sillerup Aabybro Dybbøl Møllebo Fugleparken Flemløse 

Grundlæggende 
vidensniveau ved 
brug af 
hjælpemidler og 
forflytningsteknik 
i forhold til gnsn. 

Højere 
end 
gnsn. 

Lavere 
end 
gnsn. 

Svarende 
til gnsn. 
(+1) 

Markant 
lavere 
end 
gnsn. 

Højere 
end 
gnsn. 

Højere end 
gnsn. 

Svarende 
til gnsn. (-
1) 

Selvvurderet 
kompetenceniveau 
ved brug af 
hjælpemidler og 
forflytningsteknik 
i forhold til gnsn. 

Lavere 
end 
gnsn. 

Markant 
højere 
end 
gnsn. 

Højere 
end gnsn. 

Markant 
højere 
end 
gnsn. 

Højere 
end 
gnsn. 

Svarende til 
gnsn. (+1) 

Lavere 
end gnsn. 

 
Tabel 24 Udvikling i forholdet mellem grundlæggende vidensniveau og selvvurderet kompetenceniveau 
i forhold til gennemsnittet fra 2011 - 2013. 

Opsamling i forhold til selvvurderet kompetenceniveau alle plejeorganisationer (brug 
af hjælpemidler) 
Af resultaterne fremgår det, at medarbejderne generelt angiver et højt selvoplevet 
kompetenceniveau både primo og ultimo. Medarbejderne har især oplevet en positiv 
udvikling i eget kompetenceniveau i forhold til brug af loftlift, drejetårn/forflytningsplatform 
og sengens indstillings muligheder. Resultaterne stemmer godt overens med projektets 
aktiviteter og fokusområder. 
 
Brug af loftlift har været et omdrejningspunkt på ergonomikurserne. Hjælpemidlet har været 
repræsenteret på Minidemonstrationen, og der har været foretaget individuelle vejledninger i 
brug af loftlift på flere af plejecentrene.  
De fleste plejecentre har loftlifte installeret, og mange medarbejdere betjener loftliften dagligt 
i deres arbejde. Det giver på den baggrund god mening, at medarbejderne oplever eget 
kompetenceniveau som højt i forhold til anvendelsen af loftlift. Udviklingspunktet ligger 
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nærmere i muligheden for at bruge loftliften i kombination med andre hjælpemidler, f.eks. i 
forhold til aftagning af sejl. 
 

 
 
Figur 20 Udvikling i selvvurderet kompetenceniveau "ekspert", gennemsnittet 2011 -2013. 

 
Et centralt emne på ergonomikurserne har 
også været, hvordan man mest 
hensigtsmæssigt bruger lift i kombination 
med andre hjælpemidler med henblik på at 
udføre nogle af de gængse 
forflytningssituationer. En stor andel af 
medarbejderne gav udtryk for, at de ikke 
var bevidste om muligheden for at benytte 
lift til f.eks. aftagning af sejl samt i 
kombination med glidemadras. De gav efter 
kurserne udtryk for, at metoden var 
særdeles anvendelig i det daglige arbejde 
med henblik på at skåne egen krop. Derudover har der været foretaget individuelle 
vejledninger i relation til brug af lift i kombination med andre hjælpemidler på flere af 
plejeinstitutionerne. 
 
Der er blevet undervist i brug af drejetårn/forflytningsplatform på ergonomikurserne. På 
Minidemonstrationen blev flere forflytningsplatforme præsenteret, og der har været foretaget 
individuelle vejledninger i brug af forflytningsplatforme på flere af plejecentrene. Derudover 
har nogle plejecentre haft besøg af hjælpemiddelleverandører, som har undervist i brug af 
drejetårn/forflytningsplatform. Den positive udvikling i selvoplevede kompetencer i relation 
til brug af drejetårn/forflytningsplatform kan ikke umiddelbart spores tilbage i 
plejeinstitutionernes hjælpemiddelregistreringer. Nogle plejeinstitutioner har ingen 
drejetårne, forflytningsplatforme mv., mens andre har anskaffet sig nogle helt nye i 
forbindelse med projektet. Der er ikke tydelig sammenhæng mellem, i hvor høj grad 
medarbejderne oplever et øget kompetenceniveau, og om drejetårn, overflytningsplatform 
mv. er eller ikke er tilgængelige på arbejdspladsen. 

Til trods for at medarbejderne ved projektets start angav et højt kompetenceniveau i forhold 
til brug af sengens indstillingsmuligheder ved forflytning, erfarede konsulenterne, via 
observationer og dialog med de enkelte medarbejdere, at sengens indstillingsmuligheder ikke 
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Citat:  
”Vi har fået udskiftet vores 
gamle senge, så alle sengene 
nu er elektriske og med firedelt 
liggefalde. Der er kommet 
fokus på betydningen af, at 
man anvender sengens 
funktioner aktivt i plejen.” 
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altid blev udnyttet optimalt. På den baggrund ønskede medarbejderne at opkvalificere sig i 
brug af sengens indstillingsmuligheder, og det blev derfor et fokusområde på 
ergonomikurserne. Der har desuden været foretaget individuelle vejledninger i brug af 
sengens indstillingsmuligheder på flere af plejecentrene. Da udgangspunktet var et højt 
selvoplevet kompetenceniveau, må 
muligheden for positiv udvikling anses for 
at være mindre, til trods for dette tegner 
der sig et billede af, at medarbejderne 
oplever, at de er blevet endnu bedre til at 
bruge sengens indstillingsmuligheder i 
forbindelse med forflytningssituationer i 
løbet af projektperioden.  

På baggrund af ovenstående resultater 
tegner der sig et billede af, at 
udgangspunktet med at skræddersy 
projektinitiativer i forhold til 
medarbejdernes ønsker og behov har haft 
en positiv effekt på medarbejdernes 
selvoplevede kompetenceniveau. 

Der kan spores en tendens til, at der for 
medarbejderne kan være to måder at 
håndtere deres nye viden og færdigheder 
på i forhold til oplevelsen af eget 
kompetenceniveau. Der kan enten være tale 
om, at medarbejderne angiver et højere 
eller et lavere kompetenceniveau ved 
vejledning i og indførelse af nye 
hjælpemidler og/eller nye metoder til 
håndtering af kendte hjælpemidler.  
Det øgede kompetenceniveau kan afspejle, 
at medarbejderne har vejledning i brug af 
det pågældende hjælpemiddel, og/eller at 
den nye metode er present samt adgang til 
hjælpemidlet, de føler sig således trygge og 
kompetente i at bruge det nye hjælpemiddel og/eller den nye metode.  
Det reducerede kompetenceniveau kan skyldes, at medarbejdere, der får kendskab til nye 
hjælpemidler og/eller metoder til håndtering af kendte hjælpemidler, reagerer ved at føle sig 
mindre kompetente i brug af det nye og stadig uvante hjælpemiddel og/eller den nye metode. 
 
Derudover kan medarbejderne have mere eller mindre mulighed for at anvende nyerhvervet 
viden og færdigheder i praksis afhængigt af, om hjælpemidlerne er tilgængelige og aktuelle i 
forhold til konkrete borgere i det daglige arbejde. Og om der er tid til at anvende de nye 
metoder. Det er alment kendt indenfor læringsteori og ligeledes konsulenternes erfaring, at 
tranfer opnås, når den nye viden og de nye færdigheder er efterspurgt og hurtigst muligt 
anvendes i praksisfeltet. Det er ligeledes afgørende, at medarbejderne anvender den nye 
viden og de nye færdigheder kontinuerligt med henblik på, at de bliver en integreret del af 
deres selvoplevede kompetenceniveau. Såfremt dette ikke lykkes, vil den nye viden og de nye 
færdigheder formentlig stille og roligt forsvinde fra medarbejdernes bevidsthed og 
undervisningen/vejledningen vil ikke have den ønskede positive effekt på medarbejdernes 
arbejdsmiljø. 
 

Citat:  
”Det blev i løbet af projektet 
tydeligt, at det ikke er nok at 
anskaffe de rette hjælpemidler, 
det kræver oplæring og at nogen 
fastholder, at hjælpemidlerne 
bliver brugt. Vi erfarede også, at 
det ikke er nok at udstede regler 
for anvendelse af hjælpemidlerne. 
Det er nødvendigt at 
kompetenceudvikle hver enkelt 
medarbejder til at have 
kropsbevidsthed og til at kunne 
reflektere over, hvordan de 
anvender deres krop, når de 
arbejder i plejen, og hvordan de 
bruger kroppen, når de anvender 
hjælpemidlerne. Derfor er 
forflytningsvejlederne kommet til 
at spille en central rolle i 
dagligdagen.” 
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Opsamling i forhold til selvvurderet kompetenceniveau alle plejeorganisationer (brug 
af forflytningsteknik) 
Det kan ud fra ovenstående resultater konstateres, at der er sket en positiv udvikling i 
medarbejdernes selvoplevede kompetenceniveau i forhold til brug af grundregler for 
forflytning (jf. spørgsmål i relation til brug af det naturlige bevægemønster, brug af borgers 
ressourcer, vægtoverføring, undgå belastning af nakke-, skulder- og armmuskler, ophæve 

gnidningsmodstand og vægtstangsprincippet). 
Der er overvejende flere medarbejdere, som 
angiver sig selv som værende eksperter i 2013 
end i 2011. 
Resultaterne afspejler ikke nødvendigvis 
medarbejdernes faktiske kompetenceniveau, 
men det er et udtryk for medarbejdernes 
selvoplevede kompetenceniveau. Det faktum, at 
medarbejderne i løbet af projektperioden har 

oplevet at udvikle deres kompetencer i positiv retning, skal dog ikke underkendes, da det 
blandt andet kan være medvirkende til, at medarbejderne føler sig bedre rustet til at indgå i 
en mere kvalificeret dialog om forflytningsproblematikker med både interne og eksterne 
samarbejdspartnere jf. projektets øvrige resultater. 

En større andel af medarbejdere angiver sig selv som eksperter i forhold til at ophæve 
gnidningsmodstand i underlaget ved projektets afslutning. Der har igennem projektforløbet 
været fokus på anvendelsen af spilerdug, som både er et let tilgængeligt, billigt og effektivt 
hjælpemiddel. 

Brug af borgerens naturlige bevægemønster samt brug af borgerens ressourcer ved 
forflytning har været et afgørende tema på ergonomikurserne, både på teoretisk og praktisk 
plan. Ligeledes har der været foretaget individuelle vejledninger på plejeinstitutionerne. Når 
vi ser på de øvrige resultater fra FlytiFlok, viser det sig, at medarbejderne i høj grad oplever, 
at de er blevet bedre til at samarbejde med borgerne om brug af hjælpemidler, de oplever, at 
de er blevet bedre til at instruere og vejlede borgerne i brug af hjælpemidlerne, og de oplever 
desuden, at borgerne er blevet bedre til at samarbejde om brugen af hjælpemidler. Der tegner 
sig således et billede af, at medarbejdernes øgede kompetenceniveau bidrager til en positiv 
indflydelse på samarbejdet med borgerne om hjælpemidler. Ligeledes kan den oplevede 
forøgelse af kompetenceniveauet sandsynligvis påvirke medarbejdernes holdning til, hvordan 
borgerne oplever brugen af hjælpemidler. 

Svarene i Tipskuponens spørgsmål 1932 angiver således en positiv udvikling i løbet af 
projektperioden i forhold til medarbejdernes holdning til, hvordan borgerne oplever brugen 
af hjælpemidler til forflytning. Besvarelserne på spørgsmål 19 er steget fra 50 % uenig i 2011 
til 60,5 % uenig i 2013, en ændring som måske snarere afspejler en ændring i medarbejdernes 
holdning end en ændring beboernes oplevelse jf. erfaringer fra Maks projekt.33 . Den ændrede 

32 De fleste borgere bryder sig ikke om at bruge hjælpemidler til forflytninger 
33 Brandt Å og Mindegaard P. Foreløbig midtvejsrapport for MAKS projektet 2008-2009 Hjælpemiddelinstituttet 2010 

 

Citat:  
”Anvendelse af glidestykker er 
blevet en naturlig del af vores 
arbejde. Det var det ikke, før vi 
kom i projektet.” 

Citat:  
”Jeg kan se i hjælpemiddelregistreringen, at vi i starten af dette 
projekt næsten ikke havde noget spilerdug – nu har vi i metervis.” 
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holdning bidrager til en øget sikkerhed i anvendelsen af hjælpemidler, som overføres positivt 
til beboerens oplevelse. 

Der har ligeledes været en lille positiv udvikling i forhold til medarbejdernes holdning til, 
hvornår man bør inddrage hjælpemidler til forflytning i relation til borgernes ændrede 
funktionsniveau. Besvarelserne på spørgsmål 20 er steget fra 36 % uenig i 2011 til 38 % uenig 
i 2013. Svarene på dette spørgsmål uddybes senere i analysen om risikofaktorer. 

Resultaterne peger i retning af, at deltagelse i projektet har faciliteret positive 
holdningsændringer hos medarbejderne i forbindelse med forflytningsarbejdet. 
Ledelsesrepræsentanter og forflytningsvejledere fra plejeorganisationerne har desuden 
vurderet, at udviklingen i resultaterne fra Tipskuponen, fra primo til ultimo, er værdifulde 
informationer for dem og brugbare i praksis. De har derfor valgt at se på 
usikkerhedsmomenter i resultaterne og bruge disse som udgangspunkt ved den 
fremadrettede tilrettelæggelse af forflytningsundervisning og fokuspunkter i arbejdet med 
forflytninger og brug af hjælpemidler. 

 

8.4.9 Udvikling i oplevelse af plads og tid til rådighed fra primo til ultimo 
Alle besvarelser fra Tipskuponen 2011 og alle besvarelser fra Tipskuponen 2013 indgår i 
resultaterne, dvs. at der kan være kommet nye medarbejdere til i 2013, som ikke har fulgt 
projektforløbet, og at nogle af de medarbejdere, som svarede i 2011 og har fulgt 
projektforløbet, kan være rejst. 
Resultaterne angiver udviklingen for alle de deltagende plejeorganisationers procentvise 
antal ”korrekte” (ønskelige) svar fra primo til ultimo. 
Resultaterne for det enkelte plejecenter kan findes i bilagsafsnittet. 
 

 
Figur 21 Udvikling i oplevelse af plads til rådighed - gennemsnit 2011-2013 for alle 7 plejeorganisationer 
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Figur 22 Udvikling i oplevelse af tid til rådighed, gennemsnit 2011-2013 for alle 7 plejeorganisationer. 

 
 
 
Spørgsmål 
Ultimo 

Plejeorganisation 
Filskov Sillerup Aabybro Dybbøl Møllebo Fugleparken Flemløse 

Oplevelse af 
plads til 
rådighed 

       

Spørgsmål 25 
(seng) 

0 0 + - 0 - 0 

Spørgsmål 26 
(lift) 

+ 0 - + - - - 

Spørgsmål 27 
(badeværelse) 

+ + + + - - + 

Oplevelse af plads 
til rådighed i 
forhold til 
gennemsnittet 

+2 +1 +1 +1 -2 -3 0 

Oplevelse af tid 
til rådighed i 
forhold til 
gennemsnittet 

Filskov Sillerup Aabybro Dybbøl Møllebo Fugleparken Flemløse 

Spørgsmål 29 
(har tid til at 
bruge hj.m.) 

+ 0 + - + - + 

Spørgsmål 30 
(undlader at 
bruge hj.m. pga. 
tidsnød) 

+ - - - + - + 

Oplevelse af tid til 
rådighed i forhold 
til gennemsnittet 

+2 -1 0 -2 +2 -2 +2 

 
Tabel 25 Udvikling i oplevelse af plads og tid til rådighed i forhold til gennemsnit 2011-2013. 
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Jf. ovenstående Tabel 25 placerer medarbejderne fra Aabybro Plejehjem og Dybbøl 
Plejecenter sig ved projektets afslutning fortsat over gennemsnittet i forhold til oplevelse af 
plads til rådighed, dog ikke lige så meget over gennemsnittet ved projektets afslutning som 
ved projektets start. Medarbejderne fra Sillerup Plejekollegium placerer sig, som de gjorde 
ved projektets start, lige over gennemnittet i forhold til oplevelsen af plads til rådighed i 
forbindelse med forflytningsarbejdet. 
Medarbejderne fra Flemløse Plejehjem lå ved projektets start lige over gennemsnittet i 
forhold til oplevelse af plads til rådighed, ved projektets afslutning placerer de sig på linje 
med gennemsnittet. 
Medarbejderne fra Filskov Friplejehjem placerede sig ved projektets start under 
gennemsnittet i forhold til oplevelse af plads til rådighed, ved projektets afslutning ligger de 
bedst. Filskov Friplejehjem har været under ombygning i løbet af projektperioden, hvilket 
ovenstående resultater afspejler.  
Medarbejderne fra Møllebo og Fugleparken placerede sig ved projektets start under 
gennemsnittet i forhold til oplevelsen af plads til rådighed, hvilket fortsat gør sig gældende 
ved projektets afslutning. 
 
Jf. Tabel 25 fremgår det, at medarbejderne fra Sillerup Plejekollegium placerer sig under 
gennemsnittet i forhold til, at have den nødvendige tid til rådighed til anvendelse af 
hjælpemidler i forbindelse med forflytningsarbejdet. Ved projektets start lå medarbejderne 
fra Sillerup Plejekollegium over gennemsnittet, der tegner sig således et billede af, at der har 
været en negativ udvikling i forhold til oplevelsen af tid til rådighed. 
Medarbejderne fra Filskov Friplejehjem og Møllebo placerede sig ved projektets start lige 
over gennemsnittet i forhold til oplevelsen af tid til rådighed. Ved projektets afslutning 
placerer begge plejeorganisationer sig igen over gennemsnittet, endda lidt højere ultimo end 
primo. 
Medarbejderne fra Dybbøl Plejecenter lå ved projektets start på linje med gennemsnittet i 
forhold til oplevelsen af tid til rådighed. Ved projektets afslutning placerer de sig under 
gennemsnittet.  
Medarbejderne fra Flemløse Plejehjem placerede sig ved projektets start på linje med 
gennemsnittet i forhold til oplevelse af tid til rådighed. Ved projektets afslutning placerer de 
sig over gennemsnittet. 
Medarbejderne fra Aabybro Plejehjem placerede sig ved projektets start under gennemsnittet 
i forhold til oplevelse af tid til rådighed. Ved projektets afslutning placerer de sig på linje med 
gennemsnittet. 
Medarbejderne fra Fugleparken placerede sig ved projektets start under gennemsnittet i 
forhold til oplevelse af tid til rådighed, hvilket fortsat gør sig gældende ved projektets 
afslutning. 
Ved projektets start indikerede resultaterne fra Tipskuponen, at medarbejderne fra Sillerup 
Plejekollegium havde de mest optimale vilkår, i forhold til oplevelse af plads og tid til 
rådighed, i relation til anvendelse af hjælpemidler i forbindelse med forflytningsarbejdet. Ved 
projektets afslutning har dette billede ændret sig og det er nu medarbejderne fra Filskov 
Friplejehjem, som synes at have de bedste vilkår, i forhold til plads og tid til rådighed, i 
relation til anvendelse af hjælpemidler. 
 
Opsamling i forhold til oplevelse af plads og tid til rådighed - alle plejeorganisationer 
Den positive udvikling i medarbejdernes oplevelse af at have den nødvendige plads til 
rådighed ved brug af lift kan afspejle en øget brug af loftlift fremfor gulvlift. 
Projektets øvrige resultater, herunder hjælpemiddelregistreringen, peger på, at der i løbet af 
projektperioden er anskaffet flere loftlifte på flere af de deltagende plejeorganisationer. 
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Den negative udvikling i forhold til medarbejdernes oplevelse af plads til rådighed ved 
personlig pleje i sengen og pleje på badeværelset kan afspejle en øget opmærksomhed på den 
nødvendige plads i forhold til at udføre hensigtsmæssige og forsvarlige forflytninger. 
 
Hvorvidt medarbejderne har den nødvendige tid til rådighed til at anvende hjælpemidler, om 
det er tidsbesparende ikke at anvende hjælpemidler, og om manglende tid er internt 
accepteret og dermed en legal undskyldning i forhold til at undlade at anvende hjælpemidler, 
har været et centralt samtaleemne i løbet af projektet. Resultaterne kan også afspejle 
medarbejdernes fokus på, at det tager tid at lære nye hjælpemidler at kende og at indøve nye 
rutiner. 
 

8.4.10 Udvikling i hjælpemiddelbeholdningen 
Formålet med hjælpemiddelregistreringen ved projektets start og afslutning var at afdække 
plejecentrenes aktuelle hjælpemiddelbeholdning, herunder variation og antal af tilgængelige 
hjælpemidler. Ved projektets afslutning skulle det konstateres, om der havde været en 
ændring i beholdningen af hjælpemidlerne, 
hvilken ændring, og om projektet havde 
haft en indflydelse på ændringen.  
 
Ved sammenligning af 
plejeorganisationernes 
hjælpemiddelregistrering primo og ultimo 
blev det tydeligt, at 
hjælpemiddelbeholdningen havde ændret 
sig i løbet af projektperioden, hvilket må 
siges at være en naturlig proces over en 
treårig periode med skiftende 
borgersammensætning og plejetyngde. Det 
var dog alligevel muligt at spore projektets 
indflydelse på udviklingen i 
hjælpemiddelbeholdningen hos de enkelte plejeorganisationer, dels ved at kigge på 
registreringen og dels ved dialog med medarbejderne i de enkelte organisationer. Nogle af de 
deltagende organisationer har oplevet en mærkbar ændring i deres hjælpemiddelbeholdning 
og tillægger projektet stor betydning i den retning. Andre ser ændringen i deres 
hjælpemiddelbeholdning som en naturlig udvikling over en tre årig periode med ny 
beboersammensætning jf. indledningen.  

 
Den største forandring, som må tilskrives projektet er, at flere af plejeorganisationerne har 
anskaffet sig hjælpemidler af nyere dato. F.eks. har 5 ud af de 7 plejeorganisationer anskaffet 
sig elektriske hygiejne stole. Derudover kan nævnes transportabel gulvlift, elektriske 
vendelagner, oppustelig løftepude, nyere stå- og overflytningsplatforme og stoleløftere, som 

Citat:  
”Vi kan slet ikke vente til, vi får 
vores spilerdug! Vores 
forflytningsvejleder vil lave 
færdigpakker med spilerdug til 
f.eks. påklædning. Så kan man 
komme og hente en pakke klar 
til brug, selvfølgelig skal der 
også være oplæring i brugen.” 

Citat:  
”Kortlægning af nye hjælpemidler har løftet det faglige niveau, 
medarbejderne skal inddrages i fordele og ulemper i forhold til nye 
hjælpemidler. Forflytningsvejlederne og medarbejderne skal inddrages 
mere fremover, fordi det engagerer medarbejderne. Det giver også et 
godt image op ad i systemet, at de faglige kompetencer styrkes .” 
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nogle af de nyanskaffede hjælpemidler plejeorganisationerne fremhæver med en væsentlig 
betydning for arbejdsmiljøet.  
 
Dertil kommer, at flere af plejeorganisationerne 
har fået mere fokus på brug af loftlift i 
kombination med andre hjælpemidler. Der ses 
på den baggrund en udvikling i beholdningen af 
loftlifte og/eller skinner til loftlift, ligeledes er 
brugen af spilerdug til forflytning og på- og 
afklædning væsentligt forøget.  
 
Udgangspunktet for hjælpemiddelbeholdningen 
var noget forskellig fra plejeorganisation til 
plejeorganisation, og der kunne indimellem 
spores en sammenhæng med de problematikker, 
medarbejderne tilkendegav ved projektets start. 
F.eks. nævnte medarbejderne i en af de deltagende plejeorganisationer, at de havde mange 
forskellige sejl, og at de ikke altid var sikre på hvilket, der var bedst i den aktuelle 
forflytningssituation. Af hjælpemiddelregistrering fremgår det, at den pågældende 
plejeorganisation har fået færre typer af sejl, og medarbejderne fortæller, at de er blevet mere 
målrettede ved bestilling af hjælpemidler, herunder sejl. 
 

Fælles for plejeorganisationerne gælder det, at 
de ved projektets afslutning har fået en nyere 
og mere varieret hjælpemiddelbeholdning, som 
dels afhjælper medarbejdernes belastninger, og 
dels må formodes at være mere individuelt 
tilpasset den enkelte borgers ressourcer og 
behov. De nye hjælpemidler og/eller nye 
kombinationer af eksisterende hjælpemidler 
giver bedre mulighed for at undgå typisk 
belastende arbejdsstillinger som f.eks. 
længerevarende foroverbøjning og vrid i ryggen 
i forbindelse med personlig hygiejne eller 
holdearbejdet ved pålægning og aftagning af 
sejl. Herunder kan nævnes vendesystemer, 
både elektriske og almindelige glidesystemer 

samt stoleløftere, der begrænser den manuelle håndtering, så det er lettere at få borgeren ud 
og ind til bordet flere gange dagligt uden uhensigtsmæssig belastning af egen krop. 
 
Det har været en afgørende motivationsfaktor i relation til anvendelsen af de nye 
hjælpemidler, at medarbejderne selv har været involveret i prioritering og anskaffelse af 
hjælpemidlerne.  
 
Den varierede og nyere hjælpemiddelbeholdning afspejler desuden et optimeret og øget 
samarbejde med terapeuter i Kommunen.  
Af hjælpemiddelregistreringen fremgår det også, at der er større variation af hjælpemidler fra 
primo til ultimo, især små hjælpemidler, hvilket kan tyde på et øget samarbejde med 
terapeuterne i Kommunen samt opkvalificering af forflytningsvejledere på arbejdsstederne. 
Øget fokus på forflytningsarbejdet blandt medarbejderne har dannet grobund for mere 
individuelle løsninger hos borgerne, med øget opmærksomhed på borgerens naturlige 

Citat:  
”Vi har opnået mere 
hensigtsmæssige 
arbejdsstillinger, større 
arbejdsglæde, og vi føler os 
mere vigtige og højtidelige i 
forhold til, at vi bliver 
inddraget i indkøbet af nye 
hjælpemidler.” 

Citat:  
” Hjælpemiddelbeholdningen 
er blevet mere kvalificeret pga. 
øget viden og færdigheder hos 
medarbejderne, som gør at der 
reflekteres mere 
fyldestgørende i forhold til 
f.eks. at spørge mere ind til 
tingene og dermed få en mere 
optimal brug af hjælpemidlet.” 
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bevægemønster og aktive deltagelse i forflytningerne og dermed udnyttelse af borgerens egne 
ressourcer.  
 

I forbindelse med hjælpemiddelregistreringen 
blev der udformet et miniinterview34, hvoraf det 
bl.a. fremgår, at ubrugte hjælpemidler sendes 
retur til kommunens hjælpemiddeldepot, og at 
færre hjælpemidler således står ubrugte hen på 
plejecentrene. Derudover har et par af de 
plejeorganisationer, som havde et behov, fået 
mere ensartede senge, sengens 

indstillingsmuligheder kan dermed bruges på samme måde hos alle borgere i forhold til den 
aktuelle forflytningssituation.  
 
Selve kortlægningen af hjælpemiddelbeholdningen har vist sig brugbar for nogle af 
plejeorganisationerne. Ledelsesrepræsentanter og forflytningsvejledere fortæller, at det giver 
et overblik over hvilke hjælpemidler, der findes på stedet, og dermed hvilke hjælpemidler 
medarbejderne skal klædes på til at betjene.  
 
Flere af plejeorganisationerne vil desuden fremadrettet deltage i Hjælpemiddelmesser med 
henblik på at holde sig opdateret med, hvad der findes af hjælpemidler på markedet. 
 
Med hensyn til implementering af de nye og mere avancerede hjælpemidler er det 
bemærkelsesværdigt, at trods megen fokus på introduktionen og tilbud om vejledning i 
brugen af dem, så er der stadig et stykke vej til, at medarbejderne føler sig som eksperter i 
anvendelsen. Medarbejdernes vurdering relaterer sig naturligt nok til, blandt andet om det 
pågældende hjælpemiddel er indkøbt, hvor mange man har, og dermed om hjælpemidlet er 
tilgængeligt i hverdagen. Flemløse plejecenter har fx indkøbt 3 Carendo hygiejne-toiletstole af 
to omgange (den sidste blev købt forholdsvist sent i projektforløbet), så man har en på hver 
afdeling. Her vurderer 28 % af personalet sig som eksperter i brugen af den i forhold til et 
gennemsnit på 20,4 %. Det kan have mange forklaringer, såsom at hjælpemidlet indeholder så 
mange muligheder, at det tager lang tid for medarbejderne at blive fortrolige med alle 
mulighederne. Det kan også skyldes en mangelfuld introduktion og vejledning, manglende 
krav fra leder om brug af de pågældende hjælpemidler, eller at det kun er nogle få personer, 
der dagligt gør brug af de pågældende hjælpemidler, og at det derfor tager tid, inden alle 
medarbejdere føler sig kompetente til at bruge dem. Det har ikke været muligt for de eksterne 
konsulenter at afdække forklaringen på medarbejdernes egen kompetencevurdering på netop 
dette hjælpemiddel. 

Medarbejderne føler sig i højere grad kompetente i forhold til den knapt så avancerede Riise 
bade-toiletstol. Fx angiver 44,8 % af Fugleparkens personale sig som eksperter, mens 43,8 % 
fra Flemløse angiver ekspertniveau i forhold til et gennemsnit på 24,5 %. Medarbejderne 
oplever sig hyppigst som eksperter i forhold til Vendletten, det gælder for 69 % fra Aabybro, 
60 % fra Møllebo og 45 % fra Filskov med et gennemsnit på 41,4 %.  For stoleløfteren gælder, 
at 45 % fra Filskov og 43,5 % fra Dybbøl oplever sig som eksperter i brugen sammenlignet 
med 24,4 % i gennemsnit. Der kan være mange forklaringer på ovenstående vurderinger, og 
en af dem er, at hvis man ikke aktuelt står og skal bruge et avanceret hjælpemiddel, vil 
motivationen formodentlig være ret lav for at lære at anvende det, men hvis man derimod kan 
se hjælpemidlet som en god løsning i forhold til egen borger, vil man formodentlig være mere 

34 Interviewguide kan findes på www.FlytiFlok.dk 

Citat:  
”(…) Forflytningskoordinator 
kan bruge erfaringer fra 
FlytiFlok, f.eks. 
hjælpemiddellister (…).” 
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motiveret for at lære.  

Man må konkludere, at der til stadighed skal være forflytningsvejledere og ledere, der har 
opmærksomheden rettet mod de avancerede hjælpemidler og påpeger nødvendigheden af 
eller stiller krav om, at personalet lærer at anvende de avancerede hjælpemidler, lige når 
behovet er der, og at der løbende følges op på implementeringen. 

8.4.11 Ledelsesopbakning 
Vi har valgt at supplere de oprindelige spørgeskemaer med forskellige spørgsmål, der har 
relateret sig til henholdsvis medarbejdernes oplevelse af projektets effekt på deres 
organisation og andre lignende spørgsmål, hvor medarbejderne har skullet kikke tilbage på 
projektperioden og foretage deres egen subjektive oplevelse af forløbet. Resultatet af to af de 
spørgsmål, som har dette bagudrettede fokus, har vi valgt at bringe i dette afsnit, fordi det er 
nogle forhold, som relaterer sig til baggrunden for projektforløbet. Det er medarbejdernes 
oplevelse af ledelsesfokus og – opbakning. 
 
Det er på sin vis også lakmus prøven på, hvor langt ud i organisationen ledelsen og projektet 
har formået at komme. Nedenstående tabel viser resultatet af medarbejdernes vurdering af, 
om de har oplevet en øget lederfokus på forflytninger. 
 

 
 
Figur 23 Oplevet lederfokus på forflytninger. 

 
Af figuren fremgår det, at medarbejderne generelt har oplevet et øget lederfokus. 58 % af 
medarbejderne har tilkendegivet, at de i høj eller meget høj grad har oplevet et øget 
lederfokus. I modsætning hertil er det kun 17 procent, der i ingen eller lille grad har oplevet 
øget lederfokus. Disse generelle tendenser dækker dog over store variationer fra 
plejeorganisation til plejeorganisation. På Møllebo er der således 84 %, som i høj eller meget 
høj grad oplever øget lederfokus, medens der på Dybbøl kun er 10 %, der har den samme 
oplevelse. Flemløse og Fugleparken minder meget om hinanden, idet knapt 70 % af 
medarbejderne har oplevet øget lederfokus i høj eller meget høj grad. Filskov følger lige efter 
med 63 %, derefter Sillerup med 56 % og Aabybro med 47 %. Til gengæld er Aabybro den 
plejeorganisation med anden færrest medarbejdere, som i ingen eller lille grad har oplevet 
øget lederfokus. 
 
I den følgende tabel præsenteres resultatet af spørgsmålet om medarbejderne har oplevet 
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større lederstøtte til løsning af forflytningsproblemer. 
 

 
 
Figur 24 Større lederstøtte om løsning af forflytningsproblemer. 

 
Figuren viser den samme tendens som den forrige. Der er generelt omkring 60 % (58,5 %) af 
medarbejderne, som har oplevet øget lederstøtte omkring løsning af forflytningsproblemer, 
og ca. en sjettedel af medarbejderne har oplevet ingen eller en lille forøgelse af lederstøtten. I 
denne tabel er der ligeledes store variationer i plejeorganisationernes besvarelser. På denne 
parameter ligger Møllebo igen højst med hele 88 % af medarbejderne, der har oplevet en øget 
lederstøtte, Herefter følger Flemløse og Fugleparken med henholdsvis 73 % og 72 %. Filskov, 
Sillerup og Aabybro ligger alle på godt 60 %, mens Dybbøl igen ligger i bunden med kun 5 %, 
der har oplevet en øget lederstøtte i forhold til Forflytningsproblemer. 
 
Umiddelbart er der ikke noget overraskende i resultaterne i de to tabeller, da Dybbøl jo på et 
tidligt tidspunkt trak sig fra deltagelse i mange af projekttiltagene. 
 

8.4.12 YOKE - registrering af arbejdsbevægelser: 
Yokes bevægelsesregistreringer viste, at alle medarbejdere typisk og ofte indtog 
uhensigtsmæssige arbejdsstillinger som foroverbøjning, kort- og lang rækkeafstand og en-
håndsløft, og i mindre omfang foretog statisk holdearbejde og arbejde over skulderhøjde. Der 
sås typisk en kombination af bevægelserne foroverbøjet krop, kort og lang rækkeafstand og til 
dels en-håndsløft og statisk holdearbejde, alle forværrende faktorer i forhold til vurdering af 
løftearbejde jf. Arbejdstilsynets vejledning D3.335.  Det viste sig, at medarbejderne indtog 
disse uhensigtsmæssige stillinger hyppigt, men i (overraskende) kort tid. Da Yokes udstyr 
ikke kunne måle konkrete belastninger/vægt i forhold til de uhensigtsmæssige 
arbejdsstillinger, var det nødvendigt at gå tilbage til logbog/video for at vurdere 
vægten/belastningen. Heri lå den store svaghed i teknologien, idet den således ikke gav 
adgang til den let tilgængelige og præcise vurdering af medarbejderens belastninger, som vi 
havde håbet på. 

35 Arbejdstilsynet, Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer, At-vejledning D3.3. (2004) Lokaliseret d.06.05.14 på: 
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdets-udforelse/d-3-3-forflytning-og-loft-af-personer/d33-forflytning-loft-af-
personer.aspx 
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De deltagende medarbejdere oplevede dog, at de fik større opmærksomhed på deres 
arbejdsstillinger, mens de bar udstyret, og de syntes, det var givende efterfølgende at se deres 
målinger visuelt i form af tal og procentangivelser. 
 
Opsamling: 
På langt sigt kan udviklingen af sensorerne måske være med til at forebygge 
bevægeapparatslidelser, men der ligger et stort udviklingsarbejde forud for, at dette produkt 
kan bruges til en præcis vurdering af medarbejdernes belastninger i forflytningssituationer. 
 

9 Analyse af resultaterne 
 

9.1 Generelt om analysemulighederne 
 
I forhold til projektets overordnede formål, nemlig at analysere forskellige tiltags virkning på 
håndteringen af forflytningsproblemer i dagligdagen, så var den store forskel mellem de syv 
plejeorganisationer en fordel. På den måde bliver der mulighed for at analysere forskelle i 
effekten af tiltagene. I forhold til det planlagte forløb for projektet, så har der været mange 
afvigelser. På den baggrund øges forskellene yderligere mellem de forskellige 
plejeorganisationer, hvilket har tydeliggjort nogle forskelle. Omvendt har det også betydet, at 
det har været noget mere komplekst at styre projektet, fordi plejeorganisationerne har været  
på forskellige niveauer og har valgt meget forskellige forløb. 
 
Generelt må det siges, at det begrænsede antal medarbejdere, som har deltaget i projektet, 
betyder, at vi ikke kan sige særligt meget om effekten af projektet rent statistisk. Vi har dog 
suppleret de kvantitative data med flere forskellige kvalitative resultater og erfaringer i løbet 
af projektet, og mener derfor alligevel godt, at vi kan tillade os at drage nogle tendentielle 
konklusioner ud fra forløbet. 
 
Vi har også i udstrakt grad anvendt aktionsforskning i projektet. Det har betydet, at vi i 
samråd med plejeorganisationerne har igangsat forskellige aktiviteter, som vi så har 
overvåget og derefter evalueret effekten af sammen med organisationerne. På den baggrund 
har vi også kunnet udpege særlige aktiviteter, som synes at have en speciel positiv 
indvirkning på medarbejdernes anvendelse af forflytningshjælpemidler. Det gør sig især 
gældende for minidemonstrationen, det fælles forflytningskursus, kurset om anvendelse af 
videodokumentation, sidemandsoplæring, egen eksperimenteren og vejledning af 
forflytningsvejledere. 
 

9.2 Analyse af den enkelte plejeorganisation 
 
Analysen af den enkelte plejeorganisation baserer sig på individuelle analyseskemaer, hvor de 
særegne træk ved organisationen er trukket op. Skemaerne er baseret på den i afsnit 8 (Figur 
3) beskrevne Analysemodel. I skemaets venstre side er plejeorganisationerne beskrevet ud 
fra deres baggrund, svarende til deres udgangspunkt inden igangsættelse af projektet. Der er 
to kolonner; - den yderst til venstre beskriver det aspekt, som bliver beskrevet i kolonnen til 
højre. I den midterste sektion beskrives de påvirkninger og tiltag, som plejeorganisationen 
har været udsat for i projektperioden. Øverst er de projekteksterne påvirkninger, som 
organisationen har været udsat for, beskrevet. Nederst er plejeorganisationens deltagelse i de 
forskellige projektinitiativer vurderet af medarbejderne selv. Endelig er effekten på 
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organisationen beskrevet i den højre sektion. Effekten er vurderet på en række aspekter, som 
bygger på data fra både spørgeskemaundersøgelserne og statistiske opgørelser, såsom 
sygefravær og registrerede arbejdsuheld. 
 
Nogle af cellerne i skemaet er farvet. De blå celler vedrører forhold, som vi har valgt at 
sammenligne fra udgangspunktet og til projektafslutningen. Det drejer sig om vidensniveauet, 
det selvvurderede kompetenceniveau, pladsforhold samt tid til opgaverne samt organisering. 
Hensigten er, at det skal være nemt at se udviklingen på det enkelte aspekt.  
 
Herudover er de projekteksterne påvirkninger samt vurdering af deltagelse i 
projektinitiativerne markeret med henholdsvis grøn, gul og rød baggrund. Hvor grøn betyder 
positive eksterne påvirkninger, gul betyder neutrale og rød betyder negative eksterne 
påvirkninger. På tilsvarende vis markerer farvekoderne, hvorledes effekten har været i den 
enkelte plejeorganisation. Her symboliserer grøn en positiv effekt, gul en neutral effekt og rød 
betyder en negativ effekt. 
 
I det følgende vil hver enkel plejeorganisations analyseskema blive præsenteret og analyseret. 
 

9.2.1 Filskov analyseskema 
 
 

 
Tabel 26 Filskov analyseskema 

Filskovs baggrund var præget af, at organisationen var meget ung, da projektet startede. Der 
var udpeget en forflytningsvejleder, men forflytningsvejledningen foregik meget uformelt, og 
der var ikke fastlagt nogen formelle retningslinjer. Filskov havde ingen forflytningspolitik, da 
projektet startede. Den uformelle måde at håndtere forflytningsarbejdet på var meget naturlig 
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for en meget lille nystartet organisation. Samarbejdet med kommunens terapeuter var 
sparsomt og sporadisk. Organisationen var meget beslutningsdygtig, der var lagt stor 
beslutningskompetence ud til lederen, og der var ikke langt til bestyrelsen og den endelige 
beslutningskompetence, hvis der var behov for dette. Friplejehjemmets overvejende type er 
enspænderen og den regelrette – to modsætninger, hvor enspænderen gerne vil kunne 
vurdere selv, og den regelrette gerne vil have regler på arbejdet. Det kræver noget særligt at 
håndtere disse to modsætninger i samme plejeorganisation! Det viser sig for eksempel ved at 
medarbejderne gerne vil have regler, men samtidig gerne vil kunne vurdere, hvorledes de kan 
understøtte borgernes funktionsniveau og om nødvendigt bøje reglerne for det. 
 
Vidensniveauet var meget højt i forhold til gennemsnittet i begyndelsen af projektet, men faldt 
i slutningen til lidt over gennemsnittet. Det er ikke ensbetydende med, at Filskovs 
medarbejdere har faldende vidensniveau, en forklaring kunne også være, at det 
gennemsnitlige vidensniveau er steget. Modsat har Filskovs medarbejdere et meget lavt 
selvvurderet kompetenceniveau både primo og ultimo i projektet, selvom der har været stor 
fremgang i selvvurderingen ultimo. 
 
Grundet om- og tilbygningen så er Filskov i dag et meget tidsvarende plejecenter med gode 
arbejdsforhold. Medarbejderne har vurderet, at der er blevet mindre tid til rådighed, men 
vurderingen er stadig bedre end gennemsnittet. 
 
De eksterne påvirkninger har været hele byggeprocessen i de første par år af projektet, og i 
det sidste år rejste lederen. I den modsatte retning trækker Filskovs pionerånd, som er 
kendetegnende ved en nystartet organisation. Derfor er de eksterne påvirkninger vurderet til 
samlet set at være neutrale og er markeret med gult. Filskovs deltagelse i de forskellige 
projektinitiativer er også vurderet til at være neutral eller nogenlunde gennemsnitlig på langt 
de fleste punkter. Filskov har dog været en af de første plejeorganisationer, der har taget 
videooptagelse til sig som arbejdsredskab i forflytningsarbejdet, og der er afholdt temadage 
om anvendelse af redskabet i slutningen af projektperioden. Filskovs medarbejdere angiver at 
have deltaget over gennemsnit i konkurrencen, men det må bero på en misforståelse af 
spørgsmålet, fordi Filskov har ikke deltaget aktivt i konkurrencen. 
 
FlytiFlok projektets påvirkning på organisationen har været overvejende gennemsnitlig i 
forhold til resten af projektdeltagerne. Det betyder, at den har været positiv, men ikke højere 
end de øvrige plejeorganisationer i projektet. Filskov har helt klart haft en pionerånd i starten 
af projektet, hvor alting har fungeret uformelt og håndteret uden behov for regler og 
retningslinjer. Efterhånden som organisationen er vokset og har fået nye medarbejdere ind, så 
er der opstået et behov for at få mere generelle retningslinjer og vejledninger. Det er sket 
samtidig med, at huset har ligget i en ”byggeproces”, hvilket har betydet et behov for en 
ekstraindsats, hvor projektet så er blevet skubbet lidt i baggrunden, og organisationen ikke 
har fået det helt optimale ud af forløbet. I det sidste halve års tid, hvor der er ”faldet ro” på 
organisationen, har projektets konsulenter oplevet en stor udvikling indenfor 
forflytningsområdet. 
 

9.2.2 Dybbøl analyseskema 
Dybbøl plejecenter var ved opstarten godt organiseret på forflytningsområdet. De havde fire 
forflytningsvejledere, en forflytningspolitik, -vejledning og retningslinjer, der var kendt af 
medarbejderne. Samarbejdet med kommunens terapeut (som kom på plejecenteret jævnligt) 
var godt. Ledelsesaspekterne er ikke vurderet primo. Plejecenterets medarbejdere er mere 
selvopofrende end de øvrige deltagende plejeorganisationers medarbejdere, og det er 
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hovedsagelig også denne holdning, som er årsagen til flere regelbrud end gennemsnittet i 
blandt projektets øvrige plejemedarbejdere. 
Primo havde plejecenterets medarbejdere et lavt vidensniveau i forhold til de øvrige 
plejemedarbejdere, men Dybbøls selvvurderede kompetenceniveau var højere! Det er en 
kombination, man er nødsaget til at være særlig opmærksom på. Dybbøl er et forholdsvist nyt 
plejecenter, så pladsforholdene er gode, og de tidsmæssige rammer var gennemsnitlige i 
forhold til resten af projektets plejeorganisationer.

 
Tabel 27 Dybbøl analyseskema 

 
Dybbøl har været præget af meget ustabilitet på ledersiden igennem stort set hele projektet. 
Det lederskifte, som kom forholdsvist tidligt i projektperiode, var indirekte årsagen til, at 
Dybbøl reducerede sin deltagelse i projektet til et minimum, hvilket ses af den røde 
midtersøjle i Tabel 27. 
 
Som det ses af tabellen, så har udviklingen fra primo til ultimo været negativ. Det er kun på 
sygefraværet (som har holdt sig nogenlunde stabilt) og så arbejdsuheldene (hvor der har 
været et markant fald), at der ikke har været markante forringelser i vurderingerne.  
Vidensniveauet har været svagt stigende, men er stadig under gennemsnittet. Den 
selvvurderede kompetence er steget og er stadig meget højere end de øvrige 
plejeorganisationer. Pladsforholdene er stadig vurderet positiv, om end vurderingen er faldet 
lidt. Medarbejderne har vurderet, at der er sket en stor forringelse af den tid, der er til 
rådighed for opgaveløsningen, så Dybbøl nu ligger noget under projektgennemsnittet. Det er 
et spørgsmål om, hvad der har haft størst betydning for den negative udvikling i Dybbøl, om 
det er den ledelsesmæssige ustabilitet, eller det er deres manglende deltagelse i 
projektaktiviteterne. Umiddelbart vurderes det, at det er en kombination af de to ting, men at 
den ledelsesmæssige situation har haft den største betydning for den ændring, der er sket 
med Dybbøl! 
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9.2.3 Sillerup analyseskema 
I udgangssituationen var Sillerup plejekollegium karakteriseret ved at have en meget 
engageret formelt udpeget forflytningsvejleder, hvor vejledningen var meget personbundet og 
formaliseringsgraden derfor var lav. Området var højt prioriteret. Der var en velfungerende 
dialog med kommunens terapeuter. Der var en meget høj grad af beslutningskompetence 
lokalt, og såfremt der var behov for det, så var kommandovejene meget korte til kollegiets 
ledelse. 

 

Tabel 28 Sillerup analyseskema 

Sillerups vidensniveau var i udgangspunktet meget gennemsnitligt, medens det 
selvvurderede kompetenceniveau var højt. Som nævnt tidligere, så er det en kombination, der 
kræver særlig opmærksomhed. Sillerup har forholdsvist nyrenoverede plejeboliger, og 
medarbejderne har da også vurderet, at pladsforholdene er gode. Ligeledes har 
medarbejderne vurderet at have tid til deres opgaver. Sillerup er kendetegnet ved en rationel 
og regelret medarbejdertype, hvilket kan undre lidt i forhold til den lille formaliseringsgrad, 
der er omkring forflytningsarbejdet. Denne underen understøttes af, at medarbejderne i 
højere grad end de øvrige plejeorganisationer overtræder reglerne. 
 
Sillerup var udsat for nogle negative påvirkninger i starten af projektperioden, men har siden 
været udsat for flere positive påvirkninger, så samlet set er den eksterne påvirkning neutralt.  
Sillerups deltagelse har været meget forskellig på de forskellige dele af projektinitiativerne. På 
nogle initiativer har aktiviteten været meget højt, medens den på andre har været lav eller 
ikke eksisterende (fx konkurrencen). 
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Denne bevidste eller ubevidste udvælgelse af de mest relevante projektinitiativer har ikke 
reduceret Sillerups udbytte af projektet, hvor udviklingen har været positiv på alle områder, 
dog er der to områder, hvor den har været forholdsvis lille og derfor er markeret som neutral. 
Vidensniveauet er faldet en smule i forhold til de øvrige deltagende plejeorganisationer, 
medens selvvurderingen stadig er meget høj! Både pladsforhold og tid til opgaverne vurderes 
bedre end gennemsnittet, men med et lille fald i vurderingen. 
 
Sillerup har fået meget ud af projektet. De har haft en stor deltagelse i dele af projektet, og der 
har været en stabil lederopbakning i forløbet. Det er interessant, at Sillerup har en 
organisationstype, der overvejende er regelret og rationel, når dagligdagen ser ud til at 
fungere mere uformelt og med en del regelbrud. Og videre at denne praksis ikke ser ud til at 
påvirke et godt resultat!  
 

9.2.4 Aabybro analyseskema 
 
Ved projektets start var der formelt udpeget to forflytningsvejledere i Aabybro plejehjem, 
men derudover var der ikke meget fokus på forflytningsområdet, hvor der ikke altid var 
opbakning til vejlederne. Forflytningspolitikken var ikke alment kendt af medarbejderne og 
vejledninger blev foretaget ad hoc i situationen. Aabybro havde et meget formelt samarbejde 
med kommunens terapeuter ved starten af projektet, og mange medarbejdere følte sig talt 
ned til af terapeuterne, når de skulle anmode om hjælpemidler. Aabybro plejehjem har en høj 
lokal beslutningskompetence og en kort vej (om end ikke den korteste) til overordnede 
beslutningstagere. 
 

 
Tabel 29 Aabybro analyseskema 
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Aabybro medarbejdernes vidensniveau er gennemsnitligt i forhold til de øvrige deltagende 
plejeorganisationer, medens deres selvvurderede kompetenceniveau er meget højt. Som 
nævnt tidligere er dette en kombination, hvor man skal være særlig opmærksom for ikke at få 
for mange arbejdsskader. 
 
Medarbejderne har vurderet, at de har gode pladsforhold men meget lidt tid til opgaverne. 
Organisationstypen svarer meget godt overens med det samlede billede for de deltagende 
plejeorganisationer. Det betyder, at Aabybro har den traditionelle selvopofrende kultur, der 
kendetegner hele plejeområdet. En række medarbejdere oplever dog forflytningsarbejdet som 
et individuelt anliggende og agerer meget egenrådigt. 
 
Aabybro var gennem et voldsomt lederskifte i midten af projektperioden, og det påvirkede 
hele organisationen negativt. I den sidste del af projektet er der igen kommet ro på 
ledelsesområdet, og plejehjemmet har gennemført nogle forflytningsinitiativer, som kun har 
været rettet mod dem. 
 
I forhold til de tilbudte projektinitiativer, så har Aabybro deltaget på et gennemsnitlige niveau 
for alle plejeorganisationerne i projektet - enkelte steder en smule over og andre steder en 
smule under gennemsnittet. Projektledelsens oplevelse er, Aabybro har deltaget meget i 
konkurrencen, og tillige har Aabybro efter ultimoundersøgelsen blev foretaget afholdt 
temadage om anvendelse af videooptagelser i forflytningsarbejdet. 
 
Ændringerne har været modsatrettede i Aabybro. På det helbredsmæssige område har 
plejehjemmet generelt haft en god udvikling, dog med en lille undtagelse vedrørende 
arbejdsuheld, hvor der har været en lille stigning (fra et til to uheld indenfor et år), hvilket kan 
tilskrives tilfældigheder. I forhold til vurderingen af projektets virkning så ligger Aabybro 
meget gennemsnitligt, hvilket de også gør vedrørende relationen til borgerne og 
ledelsesopbakningen. 
 
Aabybro har haft en positiv udvikling i vidensniveauet, som dog stadig vurderes til at være 
gennemsnitligt. Der har været et fald i den selvvurderede kompetence, så der er skabt mere 
balance mellem selvvurderingen og det reelle vidensniveau. 
Medarbejderne vurderer stadig pladsforholdene som gode, men har vurderet den tid, der er 
til rådighed til opgaverne, som utilstrækkelig. 
 
Aabybro har haft en negativ ekstern påvirkning vedrørende deres lederskifte, som ganske 
givet har påvirket deres udbytte af projektet. Derudover har Aabybro haft en gennemsnitlig 
deltagelse i projektets aktiviteter. Begge forhold kan have betydning for de ændringer, der 
kan konstateres i plejehjemmet. Både lederskiftet og den gennemsnitlige deltagelse i projektet 
må antages at have medindflydelse på Aabybros resultat. Den uformelle tilgang, som Aabybro 
havde til forflytningsområdet kombineret med en vis grad af selvbestemmelse, har været et 
vanskeligt udgangspunkt for organisationen, som ligeledes kan have betydet noget for den 
effekt, der har været af projektet. 
 

9.2.5 Møllebo analyseskema 
 
Møllebo havde ikke forflytningsvejledere, men ressourcepersoner udpeget indenfor 
forflytningsområdet. Derudover var forflytningsområdet meget organiseret, og 
medarbejderne havde kendskab til vejledninger, retningslinjer og politikker. Møllebo havde 
kørt et forflytningsprojekt sammen med et hjælpemiddelfirma nogle år forud for FlytiFlok, så 
medarbejderne var vant til at arbejde projektorienteret med forflytningsproblematikker. 
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Samarbejdet med kommunens terapeuter var tæt og godt. Den lokale ledelse havde 
forholdsvis stor beslutningskompetence, men der var lidt længere vej til de ”endelige” 
beslutningstagere end hos de selvejende organisationer. 
 

 
Tabel 30 Møllebo analyseskema 

 
Møllebos vidensniveau ved projektets start var overraskende nok lavt, medens 
medarbejdernes selvvurderede kompetenceniveau lå på gennemsnittet i projektet. 
Pladsforholdene har medarbejderne vurderet til at være lidt dårligere end gennemsnittet, 
medens den afsatte tid til opgaverne lå på et gennemsnitligt niveau. 
Møllebo er i forhold til de øvrige deltagende plejeorganisationer meget mere regelret og 
rationel, - og medarbejderne overholder reglerne i meget vid udstrækning! 
 
Der har været en del ændringer på de centrale positioner i projektorganisationen hos 
Møllebo, men herudover har der ikke været nogen negative projekteksterne påvirkninger. Der 
har været en meget stor deltagelse i stort set alle projektinitiativerne. 
 
Møllebo har haft en positiv udvikling på alle de områder, hvor der er målt en effekt af 
projektet. Det gælder både det fysiske helbred og det psykiske arbejdsmiljø. Endvidere har 
Møllebo også den bedste vurdering af virkningen af projektet, og meget fine vurderinger af 
relationerne til borgerne og ledelsesopbakning. 
Vidensniveauet er blevet løftet meget fra primo projektet til lidt over gennemsnittet ultimo, 
der har ligeledes været en udvikling på det selvvurderede kompetenceniveau, som også ligger 
en smule over gennemsnittet. 
Der er mindre forringelser af vurderingerne af henholdsvis pladsforhold og tidsmæssige 
rammer. 
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Møllebo havde nogle meget fine forudsætninger for at gå ind i projektet. De havde allerede 
formaliseret forflytningsarbejdet og medarbejderne efterlevede aftalerne i vid udstrækning. 
Møllebos medarbejdere havde erfaring med projektarbejde og var klar over, hvad det betød 
og hvad det kunne give dem. Projektets eksterne konsulenter var faktisk lidt i tvivl om, hvor 
meget det var muligt at udvikle organisationen yderligere, men som det fremgår af skemaet, 
så har Møllebo gennemgået en positiv forandring! 
 
Der er ingen tvivl om, at den stabilitet og ledelsesstøtte, som organisationen har oplevet i 
projektperioden til sammen med den store aktivitet Møllebo har lagt i projektet, er 
udslagsgivende for det gode resultat. Endvidere har den projekterfaring, som Møllebo havde 
indledningsvist, betydet, at hele organisationen har kunnet starte hurtigt op på projektet. 
 

9.2.6 Fugleparken analyseskema 
 
Fugleparken havde ved projektets start en formaliseret organisering af forflytningsarbejdet. 
Der var ligeledes udpeget to forflytningsvejledere, som skulle forestå vejledningen i 
forflytninger. Fugleparkens medarbejdere havde et godt samarbejde med den koordinerende 
forflytningsvejleder, medens samarbejdet med de kommunale hjælpemiddel terapeuter 
haltede (men dette samarbejde er i løbet af projektet blevet langt bedre). 
Der er en gennemsnitlig lokal beslutningskompetence, og den eksterne kommandovej kan til 
tider være lang. 
 

 
Tabel 31 Fugleparken analyseskema 

Vidensniveauet i udgangspunktet var højt, medens det selvvurderede kompetenceniveau lå 
meget lavt. Medarbejdernes vurdering var meget dårlig både vedrørende pladsforhold og 
ligeledes vedrørende den tidsmæssige ramme for arbejdets udførelse. 
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Fugleparken er overvejende den selvopofrende type – også udover det niveau, som 
karakteriserer projektets deltagende plejeorganisationer i helhed. Der er flere medarbejdere i 
Fugleparken, som opfattede forflytningsarbejdet som et individuelt anliggende, hvilket også 
til tider gav problemer i forhold til opbakningen til forflytningsvejlederne. 
Fugleparken har igennem hele projektforløbet haft en stabilitet på det ledelsesmæssige 
område, som gør, at plejeorganisationen vurderes til at have den ”bedste” (den mindste) 
eksterne påvirkning, således effekten af projektet i høj grad vil kunne aflæses af de ændringer, 
som konstateres. 
  
Fugleparken har deltaget over gennemsnitligt i alle projekttiltagene undtagen i den lokale 
opfølgningsvejledning efter forflytningskurserne, hvor aktiviteten har været gennemsnitlig. 
Fugleparken har oplevet en stor positiv effekt af projektet på alle områder. Der er et sted, 
hvor undersøgelsen viser en forringelse, og det er i arbejdsmiljøskemaet, hvor der er flere 
medarbejdere, som har angivet arbejdsskader, men hvor Fugleparkens projektgruppe 
(bestående af ledelse og medarbejdere) har den oplevelse, at området er væsentligt forbedret, 
men at antallet er steget, fordi barren for anmeldelser er sat lavere i den sidste afsluttende 
undersøgelse. 
Fugleparken har stadig et højt vidensniveau, selvom det ikke har udviklet sig så meget som 
gennemsnittet i projektet. Ligeledes er det selvvurderede kompetenceniveau også øget. 
Pladsforholdene er vurderet langt bedre i slutningen af projektet end ved indledningen til 
projektet. Vurderingen af tiden til rådighed til opgaverne er yderligere forværret ved den 
afsluttende undersøgelse. 
 
Fugleparken har haft og skabt ideelle muligheder for projektets initiativer, hvilket også har 
givet en meget positiv udvikling på de fleste effektmål. Fugleparken har forsøgt med en lidt 
mindre formel løsning på styring af forflytningsområdet, hvilket ser ud til at fungere, men 
organisationen har den udfordring, at alle medarbejdere skal være loyale overfor hinanden og 
organisationen, og ikke anse forflytningsområdet for et individuelt anliggende. 
 

9.2.7 Flemløse analyseskema 
 
Flemløse havde primo projektperioden 2 formelt udpegede forflytningsvejledere. Derudover 
var forflytningsarbejdet forholdsvist uformelt organiseret, og medarbejderne har også i vid 
udstrækning betragtet området som et individuelt anliggende. Samarbejdet med kommunens 
terapeuter har været sparsomt, og plejemedarbejderne har i nogle tilfælde følt sig talt ned til. 
Plejecenteret havde ikke en høj beslutningskompetence i starten af projektet, og der var også 
en lang kommandovej. 
 
Både vidensniveau og selvvurderingen var lavt i udgangspunktet for projektet. Flemløses 
pladsforhold vurderedes lidt bedre end gennemsnittet, medens tid til opgaverne vurderedes 
gennemsnitligt. 
 
Flemløses medarbejdere er en kombination af enspænderen og den selvopofrende. 
Flemløse havde lige fået ny leder, da projektet startede. Derudover blev der vedtaget nogle 
upopulære besparelser vedrørende nedlæggelse af køkken m.m., som smittede af, så starten 
på projektet blev træg. 
 
Flemløses deltagelse i projektets aktiviteter har været meget gennemsnitlig, dog med 
undtagelse af konkurrencen, hvor Flemløse stort set ikke har deltaget. 
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Flemløse har haft en udvikling, der er bedre end gennemsnittet i projektet. Blandt andet har 
der været en meget positiv udvikling på helbredet og antallet af arbejdsuheld. Ligeledes er 
ledelsesopbakningen til forflytningsområdet blevet vurderet meget højt. 
 

 
Tabel 32 Flemløse Analyseskema 

Angående vidensniveau, så har Flemløse haft en mindre forbedring og ligeledes er 
selvvurdering øget – på dette punkt dog væsentligt, men på begge områder ligger Flemløse 
stadig under gennemsnittet. 
 
Medarbejderne har vurderet, at pladsforholdene er uændrede, og der er en lille forbedring af 
vurderingen af den til rådighed værende tid, så vurderingen nu ligger over projektets 
gennemsnit. 
 
Flemløse fik af flere forskellige årsager en lidt langsom start på projektet, men har fra 
omkring midt i projektperioden taget revanche og har haft mere aktivitet omkring projektet. 
Den langsomme start kan skyldes, at den nytilkomne leder lige skulle ”falde til”, at Flemløse 
var uvant med projektarbejde, og at FlytiFlok blev sat i forbindelse med andre igangværende 
besparelsesprojekter. Efter disse hindringer blev ryddet af vejen, så har Flemløse deltaget 
aktivt i projektet. 
 

9.3 Konferencen 
 

9.3.1 Indledning 
I marts 2013 arrangerede projektet FlytiFlok en konference for tre målgrupper: Ledere, 
terapeuter og centrale medarbejdere i forhold til forflytningsarbejdet. Styregruppen havde to 
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formål med konferencen. For det første at formidle projektets foreløbige resultater og få 
deltagernes respons herpå, og for det andet at få nogle input til yderligere tiltag, der kunne 
testes i den resterende projektperiode. Der tilmeldte sig godt 100 deltagere, heraf 10-15 
ledere og tilsvarende terapeuter. Resten af deltagerne var medarbejdere, der fungerede som 
forflytningsvejledere, arbejdsmiljørepræsentanter eller sikkerhedsrepræsentanter. 
 
Konferencen var opbygget, så de tre målgrupper havde workshops om formiddagen, medens 
der om eftermiddagen blev drøftet fire emner på tværs af de tre målgrupper. 
 

9.3.2 Tilbagemeldinger fra workshops36: 
 
Workshops ledere: 
 
Centrale udsagn, som samler ledergruppens diskussioner op: 
 

• At blive taget alvorligt og blive involveret fostrer initiativ, motivation og ansvarlighed 
hos plejepersonalet 

• Øgede kompetencer giver selvtillid til at tage store udfordringer op (der er kortere til 
terapeuten) 

• At blive værdsat både organisatorisk og adfærdsmæssigt giver selvtillid og motivation 
til at tagge problemstillinger op 

• Drop regelrytteriet – medarbejderne bryder alligevel reglerne, og reglerne holder ikke, 
hvis de ikke håndhæves!! Brug i stedet regelbrud som udgangspunkt for læring i 
organisationen. 

 
Workshops for medarbejdere: 
 
Der blev ikke på samme måde som hos lederne lavet en samlet konklusion på workshops, men 
der blev drøftet to emner: 1) rollen som forflytningsvejleder, hvor der blev taget 
udgangspunkt i BAR-SOSUs forflytningsblomst i forhold til at drøfte dilemmaer på 
arbejdspladsen, og 2) Brug af video som pædagogisk redskab, hvor forflytningsvejledere fra 
Fugleparken havde et kort oplæg, om deres erfaringer med video som redskab. 
 
Workshop for terapeuter: 
 
Ideer: 
 Terapeuterne tager ud i plejen hver 14. dag 
 Terapeuterne samler sammen vedrørende de klienter, der er på plejecentrene, de 

hjælpemidler, der skal introduceres til, implementeres mm. 
 Terapeuterne samarbejder med forflytningsvejlederne 
 Løbende undervisning til forflytningsvejlederne om nyheder (nye produkter) og 

spørgsmål (problemer) med henblik på at ændre kulturen på stederne 
 Implementering af hjælpemidlerne, hvordan følger terapeuterne mest hensigtsmæssigt 

op på det? Terapeuterne inddrages nemlig normalt ikke i dagligdagens rutiner. Forslag 
– introduktion, ambassadører på stedet hele dagen, gode vaner efterspørges i 
hverdagen. Fortløbende undervisning af forflytningsvejledere og ambassadører. 

 
Tværgående workshops om eftermiddagen. 

36 De detaljerede tilbagemeldinger fra konferences workshops er gengivet i bilag 11.8.1. 
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Hvordan arbejder vi med regler og værdier i forhold til fremtidens forflytninger? 

• Centralt udsagn: 
En gruppe har peget på, at der skal være ”mere fokus på værdier og der skal være færre 
regler”. Det stemmer meget fint overens med den socialpsykologiske analyse i FlytiFlok, som 
viser, at det er vigtigere at have medarbejdernes loyalitet end at forsøge at detailstyre 
medarbejderne med regler. Et andet udsagn fra grupperne er, ”Reglen er, at vi skal udvikle 
vores faglige kompetencer”. En regel, som stemmer meget godt overens med FlytiFloks 
resultater, som viser, at der er mange fordele ved, at medarbejderne opnår en 
kompetenceudvikling. 
 
Hvordan fremmer vi dialogen om fremtidens forflytninger på tværs af plejepersonale, 
forflytningsvejledere, terapeuter og ledere mv.? 

• Centralt udsagn: 
Et udsagn går på motivationsfaktoren, hvor gruppen foreslår fokus på ”Kreativitet, positiv 
tilgang, tilladt at ’undre sig’, tage ansvar, flytte fokus til medarbejdernes helbred og sundhed, i 
stedet for ’Du skal’.” Det er en pointering af, at der ikke opnås noget ved at udstikke regler og 
rammer uden af have medarbejdernes loyalitet til også at følge dem.  
 
Hvordan introducerer og implementerer vi hjælpemidlerne bedst muligt på 
arbejdspladserne? 

• Centralt udsagn: 
Grupperne har peget på to udsagn. Det ene går på selve organiseringen af samarbejdet: 
”Løsningen ligger i det tværfaglige samarbejde – problemet ligger i 
søjleopdelingen/kasseopdelingen”. Det er en problemstilling FlytiFlok kan genkende. Det 
vanskeliggør samarbejdet, når samarbejdspartnerne kommer fra forskellige enheder i 
organisationen. Derudover har en gruppe peget på, at ”Ansvarlighed og læringskultur” er 
væsentlige forudsætninger for at få implementeret hjælpemidler, hvilket er i meget fin 
overensstemmelse med FlytiFloks resultater. 
 
Hvordan arbejder vi med videndeling på tværs af plejepersonale, forflytningsvejledere, 
terapeuter, ledere mv. I forhold til fremtidens forflytninger? 

• Centralt udsagn: 
En gruppe har peget på, at det vigtigste er at ”sikre kompetenceudvikling og –opfølgning af 
hele personalet”. Det er en pointe, som arbejdet i FlytiFlok også har vist, nemlig at en øget 
kompetence vil styrke hele forflytningsområdet og dermed også videndelingen. En anden 
gruppe har fundet, at ”det centrale er: Dialogen med alle vagtlag, give informationer om 
individuelle løsninger.” 

9.3.3 Evaluering af konferencen. 
Konferencen opfyldte til fulde de mål og forventninger, vi havde til den. Vi fik for det første en 
række tilbagemeldinger fra de ca. 100 deltagere, som understøttede os i, at vores arbejde og 
resultater er i tråd med det, der rører sig rundt om i landet. For det andet fik vi orienteret 
deltagerne om FlytiFlok på en måde, så de efterfølgende var tilfredse med konference og 
deres udbytte af den. Endelig fik vi afprøvet markedsplads metoden til præsentation af 
resultater fra projektet, og den virkede godt – de udefra kommende deltagere følte det 
nærværende, relevant og spændende, og medarbejderne i projektet fik endnu en gang en 
positiv oplevelse, der styrkede deres selvtillid og tro på egne evner. 
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9.4  Minidemonstration 
 
Minidemonstrationen var en meget stor succes! Medarbejderne gav på evalueringsskemaerne 
udtryk for stor tilfredshed med arrangementet, og det var også det indtryk, som 
projektledelsen havde af de mange mundtlige tilkendegivelser, der kom i løbet af de to dage. 
Herudover blev der afholdt et møde med leverandørerne, som også tilkendegav stor 
tilfredshed med demonstrationen og deres rolle.  
 
Det er vigtigt at understrege hastigheden i opfølgningen, hvor der ellers er en risiko for, at 
medarbejderne ”glemmer” den indhøstede inspiration og falder tilbage i dagligdagen. 
 
Mange gange siden er Minidemonstrationen blevet nævnt som vendepunktet, hvor 
medarbejderne for alvor indså, at FlytiFlok var et anderledes projekt – et projekt for dem, 
hvor deres holdninger blev anset for værdifulde og blev brugt til den videre udvikling i 
projektet. Der er ingen tvivl om, at større indsatser på området med fordel kan involvere 
lignende arrangementer for at skabe medarbejdernes opmærksomhed og motivation til at 
deltage. 
 

9.5 Cost Benefit model 

9.5.1 Indledning 
I projektbeskrivelsen er det anført, at vi i projektet vil udvikle en model til en 
forhåndsvurdering af forskellige tiltag og hjælpemidler. Udviklingen af Cost Benefit modellen 
er vores bud på et redskab til sådanne vurderinger. 
 
Normalt er Cost Benefit modeller meget økonomisk orienterede, men specielt indenfor 
plejeområdet, er der mange andre forhold, som har betydning, og derfor har vi valgt at 
opbygge en model, der indeholder to moduler – et der omhandler den økonomiske vurdering 
af en forflytningsprojekt (anskaffelse- eller udviklings-/undervisningsprojekt) og et andet 
modul til at systematisere alle de øvrige forhold, som har betydning. Vi mener nemlig ikke, at 
vi på forsvarligvis kan foretage de omformninger af forhold af ikke økonomisk karakter til en 
økonomisk værdi. 
 
Hensigten med modellen har også været, at den skal kunne anvendes decentralt, således 
medarbejderne skal kunne inddrages i processen. Det skal ikke kun være forbeholdt nogle få 
udviklingskonsulenter i administrationen at arbejde med Cost Benefit analyser. Medarbejdere 
og decentrale ledere skal både kunne forstå og udarbejde analyser selv. På den måde bliver de 
decentrale organisationer bedre i stand til at gennemskue Cost Benefit analyser udarbejdet af 
andre, men vil også bedre selv kunne forfølge ideer og vurdere, om de kan finansieres internt. 

9.5.2 Beskrivelse af modellen 
 
Modellen består, som nævnt tidligere, af to moduler – et der behandler de økonomiske 
aspekter og et andet, der tager sig af vurderingen af de øvrige aspekter. 
Modellen består af et regneark med en række underliggende faneblade. Til den økonomiske 
analyse er der konstrueret to regneark – et til inddatering af oplysninger og et til beregning og 
præsentation af resultater. 
 
I Figur 25 beskrives inddateringsfanebladet vedrørende økonomi: 
 
Figur 25 Inddateringsbillede til Økonomisk Cost Benefit analyse 
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I den gule boks i midten af billedet beskrives projektet i korte træk. Et projekt skal altid være 
en beskrivelse af en bevægelse væk fra den nuværende tilstand, således der er et alternativ at 
beregne ud fra. 
 
Til venstre under den gule boks angives for det første, hvilken varighed perioderne i analysen 
skal have. I eksemplet herover er perioderne valgt til at være 3 måneder. Nedenunder vælges 
projektets længde i måneder. Vær opmærksom på, at der er et indbygget max på 20 perioder i 
modellen. I eksemplet arbejdes der med en samlet varighed på 60 måneder svarende til 20 
perioder og 5 år. Under oplysningerne angående analysens varighed angives den forrentning, 
der ønskes benyttet i beregningerne. I eksemplet arbejder vi med en forrentning på 4 %. 
 
Under disse oplysninger er der lagt plads ind til, at der kan skrives nogle satser ind, som kan 
benyttes til beregninger af omkostninger og gevinster ved gennemførelse af projektet. 
 
Endelig er der konstrueret en tekstboks, som er beregnet til noter til de økonomiske 
beregninger. 
 
På hver side af den gule boks er der gjort plads til de konkrete økonomiske konsekvenser ved 
at gennemføre projektet. På den venstre side angives omkostningerne og på højre side 
gevinsterne. Vedrørende både omkostninger og gevinster er der gjort plads til, at der kan 
angives en kort beskrivelse af den pågældende omkostnings- eller gevinstart. Ligeledes kan 
det angives på hvilket tidspunkt (periode nr.) den økonomiske konsekvens starter og 
efterfølgende, hvor mange måneder den varer. Endvidere angives den konkrete økonomiske 
værdi for arten af omkostning/gevinst. Endelig angives med hvilken sikkerhed den 
pågældende økonomiske konsekvens vil realiseres. Sikkerhedsniveauet anvendes til at 
beregne på forskellige scenarier – det ene scenarie, som er det mest sandsynlige, og der 
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regnes derfor med de tal, der er lagt ind fra starten af. Det andet scenarie, det pessimistiske, 
benytter sig af sikkerhedsprocenten vedrørende gevinsten, hvor en gevinst i vort eksempel vil 
blive reduceret til 75 % af den anslåede værdi i de efterfølgende beregninger. 
 
I vort eksempel er den første omkostning ”konsulenthonorar”. Omkostningen starter i første 
periode, og skal betales i 12 af de 20 perioder, vi analyser. Omkostningen er beregnet til 
218.545,83 kr. pr. periode. 
 
I næste faneblad kan resultatet af inddateringerne ses. Der er først en oversigt over de 
indtastede beløb, som kan checkes igennem. Herefter følger nogle linjer med beregninger og 
afslutningsvis er der figurer, der viser, hvad resultatet af beregningerne bliver. Der er to 
standard figurer – en med resultatet af den realistiske model og en anden med resultatet af 
den pessimistiske model. 
Det realistiske resultat af vort eksempel vises herunder i Figur 26. 
 
Figur 26 Det realistisk resultat af Cost Benefit beregning 

 
 
I eksemplet kan ses tre kurver. Den røde er de akkumulerede udgifter omregnet til 
nutidsværdi (en krone er ikke så meget værd i fremtiden som i nutiden – beregningen bygger 
på den procent, som er indtastet i inddateringsbilledet). Den grønne linje er de akkumulerede 
indtægter (igen omregnet til nutidsværdi). Endelig er den blå linje udtryk for den aktuelle 
likviditet. Det ses af figuren, at den røde og grønne linje krydser hinanden omkring periode 
13. Det er det samme punkt, hvor den blå linje skærer 0-aksen. Efter dette punkt vil projektet 
begynde at have en samlet positiv indvirkning på likviditeten for organisationen.  
 
Dette punkt kaldes også ”break even”-punktet! 
 
Den anden del af modellen er bygget op, så der er mulighed for at analysere de øvrige 
aspekter på forskellige niveauer. Detaljeringsniveauet afgør den enkelte organisation selv. Det 
er også muligt at benytte modellen til at understøtte og systematisere en proces, hvor en 
række af interessenterne kan deltage i vurderingen af et givent projekt. Hver 
interessentgruppe starter denne proces med notere de fordele og ulemper, som de ser ved 
den foreslåede løsning. Herefter samles alle interessentgrupper og udarbejder en fælles liste 
over fordele og ulemper. Denne liste lægges ind under fanebladet ”Vurderings Cost Benefit 
samlet”. Inddateringsformatet giver mulighed for at lægge 20 fordele og ulemper ind. 
Formatet er gengivet i Figur 27. 
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Figur 27 Samleskema for Cost Benefit vurderinger af ikke økonomisk art 

 
 
Hvis organisationen vælger det, så kan der arbejdes med den detaljerede vurderingsmodel, 
hvor hver interessentgruppe giver de enkelte fordele og ulemper point for deres betydning og 
for den værdi, projektforslaget har til en løsning for interessentgruppen. Til dette formål er 
der gjort plads til, at 10 grupper af interessenter kan inddatere deres vurderinger. Da ikke alle 
gruppers vurderinger behøver at vægte lige meget, så er der nederst i fanebladet med 
”Vurderings Costbenefit samlet” mulighed for, at give grupperne forskellig vægt. 

Denne facilitet ses i Figur 28. 

Når den enkelte interessentgruppe har vurderet betydning og værdi af den enkelte fordel og 
ulempe, så lægges disse ind i skemaet, og systemet regner automatisk ud, hvor mange ”point” 
den gruppe af interessenter bidrage med. Det er selvfølgelig en meget detaljeret proces at 
sætte i gang, og systemet er da også indrettet således, at det er muligt at foretage den helt 
simple opremsning af fordele og ulemper, og så træffe sit valg på den baggrund. 

Figur 28 Vægtning af interessentgrupper 
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9.5.3 Cost Benefit beregning på FlytiFlok 
Den ovenfor beskrevne model er blevet anvendt til at analysere FlytiFloks økonomiske 
konsekvenser for de deltagende plejeorganisationer. De realiserede regnskabstal er anvendt, 
og det er projektets samlede omkostninger, som er medregnet såvel beløb, der dækkes af 
Forebyggelsesfonden og projektdeltagernes egenfinansiering. 
 
Figur 26 viser resultatet af denne beregning, hvor der efter godt 3 år vil være en positiv 
økonomisk konsekvens af projektet. I det viste eksempel er der ikke regnet med deciderede 
effektiviseringer i plejeorganisationerne, men kun med gevinsten ved reduktionen i 
sygefraværet. På et styregruppemøde fik de deltagende plejeorganisationer mulighed for at 
afprøve modellen, og her blev der også regnet med muligheder for at høste de 
effektiviseringer, som nogle investeringer i forflytningshjælpemidler kan medføre (for 
eksempel når arbejdsopgaver kan klares af en medarbejder i stedet for to). 
 
FlytiFlok projektet har således været en særdeles god investering for de deltagende 
plejeorganisationer, og fordelen øges yderligere, når det påregnes, at den største del af 
udgifterne er betalt af Forebyggelsesfonden! 
 

9.5.4 Cost Benefit beregning på nyt FlytiFlok 
Men hvordan vil det se ud, såfremt man ville gennemføre et nyt FlytiFlok uden finansiering 
udefra? 
 
Vi har lavet nogle beregninger baseret på forudsætninger, der minder om FlytiFlok. – Men i et 
nyt FlytiFlok vil vi ikke skulle lave en masse udviklingsarbejde, og det vil være muligt at gå 
mere direkte efter en løsning af de problemstillinger, vi har afdækket i FlytiFlok. 
 
Af Figur 29 fremgår, hvilke forudsætninger der ligger til grund for Cost Benefit analysen af et 
fornyet FlytiFlok projekt. 
 
Figur 29 Økonomisk Cost Benefit beregning af et nyt FlytiFlok projekt 
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Der er anvendt følgende forudsætninger: 
Gevinster: 
1) 265 medarbejdere, der i gennemsnit arbejder 32 timer ugentligt, får en reduktion i 
sygefravær på 2 %. Det betyder en reduktion af sygefraværet svarende til 8.820 fremmøde 
timer a 220 kr. i timen = 1.940.224 kr. årligt 
Omkostninger: 
1) Udgiften til plejepersonalet er opgjort ud fra en forudsætning om, at der i gennemsnit 
anvendes to hele dage for alt plejepersonale pr. periode. 
2) Udgiften til konsulenter har taget udgangspunkt i 15 konsulentdage pr. periode a 10.000 
kr. En dag pr. periode hos hver organisation, nogle dage til koordination samt forberedelse af 
undervisning og større møder. 
3) Udgiften til udstyr er forudsat større end i FlytiFlok - svarende til 50.000 kr. pr. 
organisation. 
4) Udgiften til de øvrige poster er estimeret ud fra, at der er tale om 7 plejecentre i en 
kommune, og er samlet set vurderet til 45.000 kr. pr. periode. 
 
Disse forudsætninger giver et analyseresultat svarende til det, som fremgår af Figur 30. Som 
det ses af figuren, så ligger break even punktet lige omkring 13 perioder – altså lige godt 3 år 
efter projektstarten og umiddelbart efter projektafslutningen! 
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Figur 30 Cost Benefit analyseresultat af nyt FlytiFlok projekt 

 
 
Det vil altså give god mening at gennemføre et projekt magen til FlytiFlok for mange 
plejeorganisationer i en eller flere kommuner. 
 

9.5.5 Konklusion på Cost Benefit modellen 
 
Cost Benefit modellen blev introduceret og testet på et Styregruppemøde i efteråret 2013. Her 
prøvede de syv plejeorganisationer at arbejde med modellen og få resultater ud af den. 
Vurderingen var, at modellen var brugervenlig og gav mulighed for at foretage analyser på 
ideer til nye tiltag og investeringer i udstyr. 
 
Testen omfattede kun den økonomiske del af modellen, som også må antages at volde flest 
problemer for plejeorganisationer. Der er kun foretaget test af prototypen i forhold til 
analysen af øvrige forhold. 
 
Så formålet med modellen er opnået, nemlig at udvikle en model, som er til at anvende til 
forhåndsvurderinger af ny investeringer i forflytningsredskaber. 
 
Modellen vil kunne findes på projektets hjemmeside. 

10 Konklusion 
 

10.1  Målopfyldelse 
 
Det overordnede formål med projektet var  
 
at afdække forklaringer på, hvorfor forflytningshjælpemidler enten ikke anvendes eller ikke 
anvendes optimalt, og herudfra udvikle løsninger.  
 
Projektet har opfyldt det overordnede formål, idet FlytiFlok har bidraget til at afdække 
forklaringer på og fundet løsninger til at forbedre anvendelsen af forflytningshjælpemidler. 
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Projektet har endvidere opfyldt 11 ud af de mere konkrete succeskriterier, der blev opstillet, 
inden projektet gik i gang. Kun et succeskriterium, har det ikke været muligt at dokumentere, 
som opfyldt i projektet.  En nærmere præsentation af de 12 succeskriterier og et kortfattet 
kommentar til opfyldelsen af dem findes i afsnit 4. 
 

10.2  Bivirkninger og betydning af projekteksterne påvirkninger 
 
Der er konstateret en række positive bivirkninger af projektforløbet. 
 
Medarbejderne er blevet mere proaktive. 
Hvor der tidligere kunne være en tendens til at lade tingene være og ikke altid søge at få dem 
løst, så er der i flere af de deltagende plejeorganisationer opstået en proaktiv holdning. 
Medarbejderne går til handling for at løse de problemer og udfordringer, de støder på i 
dagligdagen. 
 
Bjerget synes mindre nu. 
En medarbejder gav på et tidspunkt midt i projektet et meget godt billede på, hvad mange af 
deltagerne følte. Hun fortalte, at tidligere kunne det være en meget stor udfordring for hende 
at skulle til at lære at bruge et nyt hjælpemiddel. Det virkede som et uoverstigeligt bjerg, men 
efter godt halvandet år med projektet syntes hun ikke længere, at udfordringen så 
uoverkommelig ud. Nu gik hun fortrøstningsfuldt ind til opgaven, og bjerget var pludselig 
blevet meget mindre. 
 
Øget viden. 
Medarbejdere i flere af plejeorganisationerne har oplevet, at kommunikationen med 
terapeuterne er blevet langt bedre i takt med projektets udvikling. De oplever, at terapeuterne 
i langt højere grad respekterer dem og lytter til deres argumenter, så samarbejdet opleves 
langt bedre af plejemedarbejderne. Det har igen en positiv afsmittende virkning på 
implementeringen af nye hjælpemidler til plejeorganisationerne. 
 
Projekterfaring. 
Mange medarbejdere har fået større erfaring med projektarbejde. Det har betydet, at de er 
blevet bedre til at agere i ændringsprocesser, hvor de nu kan være langt mere aktive. På den 
måde får medarbejderne større indflydelse på processen, og hele organisationen vinder ved, 
at der kommer input fra de medarbejdere, som arbejder med problemstillingerne i 
dagligdagen. 
 
Forbedret intern kommunikation og samarbejde. 
De fleste af plejeorganisationerne har oplevet en klar forbedring af den interne 
kommunikation omkring forflytningshjælpemidler i dagligdagen. Det er nu almindeligt og helt 
legalt at huske en kollega på et forflytningsprincip eller anbefale et hjælpemiddel, som skåner 
vedkommende. Den forbedrede kommunikation har også forbedret andre områder i 
plejeorganisationerne. 
 
Præsentationserfaring. 
Der har igennem projektet været lagt op til, at medarbejderne har skullet holde små uformelle 
oplæg om forskellige emner. For eksempel har mange medarbejdere holdt oplæg overfor 
deres kollegaer om resultatet af deres test af nye forflytningshjælpemidler i starten af 
projektet. Det er kulmineret med, at to af de deltagende medarbejdere har præsenteret nogle 
forflytningsmæssige problemstillinger for den politiske og administrative ledelse, og ledelsen 
efterfølgende fulgte medarbejdernes anbefalinger til indkøb af nye hjælpemidler. 
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10.3  Processen 
 
Plan og virkelighed. 
Projektet var planlagt til at skulle være afviklet med 9 fortløbende faser. Der gik ikke en gang 
et år, før vi måtte afvige fra denne plan for nogle af plejeorganisationerne. Virkeligheden blev, 
at nogle plejeorganisationer fulgte planen forholdsvist tæt, medens andre kørte et andet 
forløb. Endvidere var der planlagt med, at der skulle være en forholdsvis lang periode med 
fred for nye tiltag i slutningen af projektet, men plejeorganisationerne havde så mange gode 
ideer til initiativer og tiltag i slutningen, så denne periode blev meget kortet meget ned, fordi 
der kom mange gode ideer til initiativer i slutningen af projektet. Det har dog ikke betydet 
noget for projektet og dets formål. 
 
Plejeorganisationernes forskellige forløb. 
Der blev i ansøgningen gjort meget ud af at beskrive, hvorledes hver plejeorganisation ville 
have en forskellig intensitet af kursus virksomhed og andre tiltag. Vi havde ikke behøvet at 
være så nervøse for at få skabt forskellige forløb for den enkelte plejeorganisation. Det skete 
helt af sig selv, at plejeorganisationerne havde forskellige forløb, da projektet først var i gang. 
Vi har derfor sagtens kunnet identificere forskellige indsatser mellem plejeorganisationerne 
og har til dels kunnet følge effekten af dem. 
 
Medarbejder involvering og aktivitet. 
Projektet var tænkt som et bottom-up projekt fra dag 1, men projektledelsen måtte have 
tålmodighed, inden medarbejderne selv kom i gang med at arbejde med tingene. Det var først 
for alvor i forbindelse med Minidemonstrationen, at medarbejderne begyndte at blive aktive i 
projektet. Der er ikke nogen tvivl om, at det er meget svært for medarbejderne at deltage i et 
projekt over så lang tid. De har i forvejen en travl og hektisk dag, og derfor vil et projekt altid 
være et fremmedlegeme, som de skal have tid til at vænne sig til, men når de så først deltager, 
så vinder projektet utrolig meget ved at have den praksisnære viden og erfaring med. 
 
Samarbejde om projektet. 
Der har været et meget fint samarbejde om afviklingen af projektet. Det har været meget 
hensigtsmæssigt med de halvårlige styregruppemøder, hvor alle de overordnede emner blev 
drøftet og beslutninger blev taget. Det var specielt udbytterigt, at der deltog medarbejdere fra 
plejeorganisationerne. Det gav styregruppemøderne en langt større dybde i forhold til 
drøftelse af konkrete problemstillinger. Ude i plejeorganisationerne har organiseringen været 
meget forskellig. Der er ikke nogen tvivl om, at det har fungeret bedst de steder, hvor der har 
været en formel og bredt sammensat projektgruppe, som jævnligt har mødtes og diskuteret 
projektet. 
 

10.4  Overordnede anbefalinger 
 
Der er allerede i afsnit 5 beskrevet en række erfaringer fra projektet, men der skal alligevel 
her i konklusionen trækkes nogle af de væsentligste frem. 
 

1. Det nytter noget – Det kan betale sig på mange fronter at sætte udviklingsinitiativer i 
gang! 

2. Sørg for at inddrage medarbejderne i hele processen fra forberedelsen til afslutningen 
af projektet. De kan og vil gerne være med til at præge deres arbejdsplads! 
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3. Der skal være ledelsesopbakning. Det hjælper ikke noget, at den nærmeste ledelse ikke 
bakker op omkring initiativerne, så er der stor risiko for at tingene mislykkes. 

4. Sørg for at samarbejdet sker på en anerkendende og værdsættende måde. Det får 
deltagerne til at løfte sig og kunne meget mere end de selv troede. 

5. Hav fokus på samarbejdet i dagligdagen. Det er især vigtigt, at der ikke er flaskehalse i 
projektet såvel som i den daglige drift forhold til beslutninger og informationer. 

6. Øg medarbejdernes viden på forflytningsområdet, og der vil være en større effektivitet 
i organisationen. 

7. Arbejd med forflytninger i det brede perspektiv, skab gode rammer for 
forflytningsarbejdet – sørg for at de involverede ved, hvad de har at forholde sig til 
mht. ressourcer og beslutningskompetencer. 

8. Afbureaukratisér samarbejdet med terapeuterne. Hav fokus på at samarbejdet skal 
blive så godt som muligt. 

9. Vær opmærksom på anvendelsen af regler. Opnå medarbejdernes loyalitet og lad 
reglerne være til diskussion, og brug det som en fremadrettet læring for hele 
organisationen. 

10. Kend din organisation før du starter – virksomhedskulturen har meget stor betydning 
for dagligdagen og projektforløb. 
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11 Bilagsliste 
 

11.1 Grundlæggende vidensniveau i relation til forflytningsarbejdet i de 
enkelte plejeorganisationer 2011 

 
Filskov Friplejehjem, primo 2011 
 
Tabel 33 Grundlæggende vidensniveau i forhold til forflytningsteknik og brug af hjælpemidler.

 

 
Sillerup Plejekollegium, primo 2011 
 
Tabel 34 Grundlæggende vidensniveau i forhold til forflytningsteknik og brug af hjælpemidler. 
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Aabybro Plejehjem, primo 2011 
 
Tabel 35 Grundlæggende vidensniveau i forhold til forflytningsteknik og brug af hjælpemidler. 

 
 
 
 
 
Dybbøl Plejecenter, primo 2011 
 
Tabel 36 Grundlæggende vidensniveau i forhold til forflytningsteknik og brug af hjælpemidler. 
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Møllebo, primo 2011 
 
Tabel 37 Grundlæggende vidensniveau i forhold til forflytningsteknik og brug af hjælpemidler. 

 
 
 
 
 
 
Fugleparken, primo 2011 
 
Tabel 38 Grundlæggende vidensniveau i forhold til forflytningsteknik og brug af hjælpemidler. 
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Flemløse Plejehjem, primo 2011 
 
Tabel 39 Grundlæggende vidensniveau i forhold til forflytningsteknik og brug af hjælpemidler. 

 
 

11.2  Selvvurderet kompetenceniveau primo i hver plejeorganisation 
 
 
Tabel 40 Selvvurderet kompetenceniveau Filskov Friplejehjem - Ekspert 
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37, 38, 39 
 
Tabel 41 Selvvurderet kompetenceniveau Sillerup Plejekollegium - Ekspert 

 
 
Tabel 42 Selvvurderet kompetenceniveau Aabybro Plejehjem - Ekspert 

 
 
 
 

37 For uddybelse af spørgsmålene kan Selvvurderingsskema 1 hentes på www.FlytiFlok.dk  
 
38 Spørgsmål 6: Glidebræt trækkes ud af resultaterne. Da der i spørgsmål 14 også spørges til brug af 
glidebræt, resultaterne er forskellige og dermed ikke brugbare. 
39 Spørgsmål 5: Betegnelsen drejetårn kan også dække forflytningsplatform. 
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Tabel 43 Selvvurderet kompetenceniveau Dybbøl Plejecenter - Ekspert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 44 Selvvurderet kompetenceniveau Møllebo - Ekspert 
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Tabel 45 Selvvurderet kompetenceniveau Fugleparken - Ekspert 

 
 
 
 
 
 
Tabel 46 Selvvurderet kompetenceniveau Flemløse Plejehjem - Ekspert 
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11.3 Oplevelse af plads til rådighed i relation til forflytningsarbejdet i de 
enkelte plejeorganisationer 2011 

 
 
Filskov Friplejehjem, primo 2011 
 
Tabel 47 Oplevelse af pladsforhold i forbindelse med forflytningsarbejdet 

 
 
 
Sillerup Plejekollegium, primo 2011 
 
Tabel 48 Oplevelse af pladsforhold i forbindelse med forflytningsarbejdet 
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Aabybro Plejehjem, primo 2011 
 
Tabel 49 Oplevelse  af pladsforhold i forbindelse med forflytningsarbejdet 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dybbøl Plejecenter, primo 2011 
 
Tabel 50 Oplevelse af pladsforhold i forbindelse med forflytningsarbejdet 
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Møllebo, primo 2011 
 
Tabel 51 Oplevelse af pladsforhold i forbindelse med forflytningsarbejdet 

 
 
 
 
 
 
Fugleparken, primo 2011 
 
Tabel 52 Oplevelse  af pladsforhold i forbindelse med forflytningsarbejdet 

 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Spsm. 25 Jeg oplever, at
jeg har den plads jeg har
behov for ved personlig

pleje i sengen

Spsm. 26 Jeg oplever, at
jeg har den plads jeg har
brug for ved brug af lift

Spsm. 27 Jeg oplever, at
jeg har den plads jeg har

brug for ved pleje på
borgerens badeværelse

Møllebo

Alle

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Spsm. 25 Jeg oplever, at
jeg har den plads jeg

har behov for ved
personlig pleje i sengen

Spsm. 26 Jeg oplever, at
jeg har den plads jeg
har brug for ved brug

af lift

Spsm. 27 Jeg oplever, at
jeg har den plads jeg

har brug for ved pleje
på borgerens
badeværelse

Fugleparken

Alle

134 
 



Flemløse, primo 2011 
 
Tabel 53 Oplevelse af pladsforhold i forbindelse med forflytningsarbejdet 

 
 

11.4  Oplevelse af tid til rådighed i relation til forflytningsarbejdet i de 
enkelte plejeorganisationer 2011 

 
Filskov, primo 2011 
Tabel 54 Oplevelse  af tid til rådighed i forbindelse med forflytningsarbejdet40 

 

 

40 Ved spørgsmål 29 er det ønskelige svar ”enig” og ved 30 er det ønskelige svar ”uenig”, ovenstående 
tabel præsenterer de medarbejdere, som har svaret ”enig” eller ”ved ikke”. 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Spsm. 25 Jeg oplever,
at jeg har den plads

jeg har behov for ved
personlig pleje i

sengen

Spsm. 26 Jeg oplever,
at jeg har den plads
jeg har brug for ved

brug af lift

Spsm. 27 Jeg oplever,
at jeg har den plads
jeg har brug for ved
pleje på borgerens

badeværelse

Flemløse Plejehjem

Alle

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Spsm. 29 Jeg oplever, at jeg
har den nødvendige tid til at

bruge de nødvendige
hjælpemidler.

Spsm. 30 Jeg undlader ofte
at anvende de nødvendige
hjælpemidler pga. tidsnød.

Filskov Friplejehjem

Alle

135 
 

                                                        



 
 
Sillerup Plejekollegium, primo 2011 
 
Tabel 55 Oplevelse af tid til rådighed i forbindelse med forflytningsarbejdet 

 
 
 
Aabybro Plejehjem, primo 2011 
 
Tabel 56 Oplevelse af tid til rådighed i forbindelse med forflytningsarbejdet 
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Dybbøl Plejecenter, primo 2011 
 
Tabel 57 Oplevelse  af tid til rådighed i forbindelse med forflytningsarbejdet 

 
 
 
 
Møllebo, primo 2011 
 
Tabel 58 Oplevelse  af tid til rådighed i forbindelse med forflytningsarbejdet 
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Fugleparken, primo 2011 
 
Tabel 59 Oplevelse af tid til rådighed i forbindelse med forflytningsarbejdet 

 
 
 
 
 
Flemløse Plejehjem, primo 2011 
 
Tabel 60 Oplevelse af tid til rådighed i forbindelse med forflytningsarbejdet 
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11.5  Udvikling i grundlæggende vidensniveau fra 2011 - 2013 
 
 
Tabel 61 Udvikling grundlæggende vidensniveau fra 2011 - 2013, Filskov Friplejehjem

 

 
 
 
Tabel 62 Udvikling grundlæggende vidensniveau fra 2011 - 2013, Sillerup Plejekollegium 
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Tabel 63 Udvikling grundlæggende vidensniveau fra 2011 - 2013, Aabybro Plejehjem 

 
 
 
 
 
Tabel 64 Udvikling grundlæggende vidensniveau fra 2011 - 2013, Dybbøl Plejecenter 
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Tabel 65 Udvikling grundlæggende vidensniveau fra 2011 - 2013, Møllebo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 66 Udvikling grundlæggende vidensniveau fra 2011 - 2013, Fugleparken 
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Tabel 67 Udvikling grundlæggende vidensniveau fra 2011 - 2013, Flemløse Plejehjem 

 
 
 
 
 
Tabel 68 Udvikling grundlæggende vidensniveau, gennemsnittet 2011 – 2013 alle 7 plejeorganisationer 

 
 
 
 
 
 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Primo 2011

Ultimo 2013

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Primo 2011

Ultimo 2013

142 
 



11.6  Udvikling i oplevelse af pladsforhold i forbindelse med 
forflytningsarbejdet 

 
Tabel 69 Udvikling i oplevelse af pladsforhold i forbindelse med forflytningsarbejdet – Filskov 
Friplejehjem 

 
 
 

 

 

Tabel 70 Udvikling i oplevelse af pladsforhold i forbindelse med forflytningsarbejdet – Sillerup 
Plejekollegium 
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Tabel 71 Udvikling i oplevelse af pladsforhold i forbindelse med forflytningsarbejdet – Aabybro 
Plejehjem 

 
 
 
 
 
 
 
Tabel 72 Udvikling i oplevelse af pladsforhold i forbindelse med forflytningsarbejdet – Dybbøl 
Plejecenter 
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Tabel 73 Udvikling i oplevelse af pladsforhold i forbindelse med forflytningsarbejdet – Møllebo 

 
 
 
 
 
 
 
Tabel 74 Udvikling i oplevelse af pladsforhold i forbindelse med forflytningsarbejdet – Fugleparken 
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Tabel 75 Udvikling i oplevelse af pladsforhold i forbindelse med forflytningsarbejdet – Flemløse 
Plejehjem 

 
 
 
 
Tabel 76 Udvikling oplevelse af plads til rådighed, gennemsnittet 2011 – 2013 alle 7 plejeorganisationer 
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11.7  Udvikling i selvvurderet kompetenceniveau fra 2011 - 2013 
 
Tabel 77 Udvikling selvvurderet kompetenceniveau fra 2011 - 2013, Filskov Friplejehjem - eksperter 

 
41 
  
Tabel 78 Udvikling selvvurderet kompetenceniveau fra 2011 - 2013, Sillerup Plejekollegium - eksperter 

 
 
 
 
 
 

41 For uddybelse af spørgsmålene kan Selvvurderingsskema 1 hentes på www.FlytiFlok.dk  
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Tabel 79 Udvikling selvvurderet kompetenceniveau fra 2011 - 2013, Aabybro Plejehjem - eksperter 

 
 
 

 

 

Tabel 80 Udvikling selvvurderet kompetenceniveau fra 2011 - 2013, Dybbøl Plejecenter - eksperter 
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Tabel 81 Udvikling selvvurderet kompetenceniveau fra 2011 - 2013, Møllebo - eksperter 

 
 
 
 
 
 
 
Tabel 82 Udvikling selvvurderet kompetenceniveau fra 2011 - 2013, Fugleparken - eksperter 
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Tabel 83 Udvikling selvvurderet kompetenceniveau fra 2011 - 2013, Flemløse Plejehjem - eksperter 

 
 

11.8  Udvikling i oplevelse af tid til rådighed 
 
 
Tabel 84 Udvikling oplevelse af tid til rådighed – Filskov Friplejehjem 

 
42 
 

42 Ved spørgsmål 29 er det ønskelige svar ”enig” og ved 30 er det ønskelige svar ”uenig”, ovenstående 
tabel præsenterer de medarbejdere, som har svaret ”enig” eller ”ved ikke”. 
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Tabel 85 Udvikling oplevelse af tid til rådighed – Sillerup Plejekollegium 

 
 
 
Tabel 86 Udvikling oplevelse af tid til rådighed – Aabybro Plejehjem 
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Tabel 87 Udvikling oplevelse af tid til rådighed – Dybbøl Plejecenter 

 
 
 
 
Tabel 88 Udvikling oplevelse af tid til rådighed – Møllebo 
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Tabel 89 Udvikling oplevelse af tid til rådighed – Fugleparken 

 
 
 
Tabel 90 Udvikling oplevelse af tid til rådighed – Flemløse Plejehjem 

 
 

11.9  Tilbagemeldinger fra workshops på konferencen: 
 
Workshops ledere: 

Regler: 
• Der bør være graduering af regelbrud, fordi nogle regler er vigtigere end andre. 
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• Regler er for den laveste fællesnævner. Der var umiddelbart enighed om, at reglerne er 
relevant for den fagligt svageste medarbejder – for at beskytte vedkommende. 

• Medarbejder kompetenceniveau er vigtigt i forhold til Regler. Det er princippet om, at 
jo større faglige kompetencer, desto bedre vil medarbejderne også selv være til at 
vurdere en risiko i en given arbejdssituation. 

• ”Skal” motiverer ikke, men på den anden side, skal der være faste rammer. Her 
erkendelsen af, at man ikke kan udøve ledelse blot ved at udstikke regler. Det skal 
gøres rigtigt, men på den anden side, så skal medarbejderne også vide, hvad de har at 
forholde sig til. 

• Regler er nødvendige lige nu – en udtalelse fra en leder, der havde et lavt 
kompetenceniveau blandt medarbejderne, men egentlig var interesseret i at slippe 
reglerne. 

• Medarbejderne vil have styr på, hvad de andre medarbejdere gør. Et af de store 
paradokser. De fleste medarbejdere vil gerne have regler, som kollegaerne skal følge, 
men de vil selv have lov til at kunne bryde dem.  

Konsekvenser af regler: 
• En konsekvens af for mange og for detaljerede regler kan være at medarbejderne 

holder op med at reflektere over deres daglige arbejdssituation. Det vil være et stort 
tab for enhver organisation, såfremt medarbejderne holdt op med at overveje 
hensigtsmæssigheden af regler holdt op imod deres dagligdag, og meldte eventuelle 
uhensigtsmæssigheder til lederen. 

• Der er en risiko for, at medarbejderne indgår ”Det Sorte arbejdes alliance”, såfremt de 
er uenige i en given regel. Det betyder, medarbejderen indgår en alliance med 
borgeren om at tie stille om regelbrud. Denne slags regelbrud er meget svære at 
opdage, fordi bruddet foregår i det dulgte, og begge parter er enige om det. Det 
vigtigste for organisationen er at fastholde medarbejdernes loyalitet. 

Håndtering af regler 
• Det mest hensigtsmæssige udgangspunkt for udarbejdelse af regler er en kontinuerlig 

kommunikation mellem dem, der laver reglerne og plejepersonalet. På den måde kan 
plejepersonalet være med til at sikre, at reglerne kan fungere i deres dagligdag. 
Kommunikationen skal være kontinuerlig, fordi der kan komme ændringer i 
dagligdagen – medarbejdere får større viden og kompetence; - der kommer nye 
hjælpemidler, - borgere ændrer funktionsniveau etc. Og for at inkorporere ny viden 
bør der være en løbende kommunikation om reglerne (det er i princippet også derfor, 
et regelbrud skal være velkomment, fordi det kan være startskuddet til en ændring 
mod en mere hensigtsmæssig regel. 

• Der kan være behov for faste regler i starten, som så løsnes hen ad vejen. Det kan for 
eksempel være tilfældet, hvor medarbejderne hen ad vejen erhverver sig mere viden 
og kompetence i forhold til Et specifikt hjælpemiddel, og til sidst kan klare en 
arbejdsopgave selv, hvor man tidligere skulle være to. 

• Undervisning er en løsning – det får medarbejderne til at være bedre til at følge 
reglerne. Undervisningen kan have fokus på de konsekvenser, det kan have for  
medarbejderen ikke at følge reglerne. 

Holdninger: 
• Der var bred enighed om, at holdninger er omdrejningspunktet i forhold til at anvende 

forflytningshjælpemidler mere hensigtsmæssigt. Det er således vigtigt, at der skabes 
en fælles holdning, ejerskab og forståelse hos medarbejdere, som kan udmønte sig i et 
godt læringsmiljø (Øvekulturen), hvor medarbejderne til stadighed forsøger at finde de 
bedste løsninger på deres daglige opgaver. 

Relationen til borgeren: 
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• Som et argument for de mere fleksible løsninger, hvor medarbejderne i højere grad 
vurdere den enkelte situation er, at borgeren kan have det forskelligt hver dag, og det 
kan betyde andre arbejdsmetoder end de sædvanligt foreskrevne. 

• Der var enighed om, at det i bund og grund altid handler om borgeren og 
medarbejderne ud fra de rammer, som nu en gang er givet politisk. 

• Flere ledere havde oplevet at angst hos borgeren for et bestemt hjælpemiddel kan 
afhjælpes ved, at medarbejderne bliver sikre i det, de gør. I forlængelse af dette så er 
en forventningsafstemning mellem borgere og medarbejdere er vigtig, så begge parter 
ved, hvad den anden gør. 

Løsninger 
• Der var stor bredde i de løsningsforslag, der kom i forhold til, hvilke løsninger som 

kunne foreslås for at forbedre området. I den ene ende af spekteret var der et forslag 
om at ” Vi skal af med dem, der ikke vil indordne sig” og at lederen skal ramme 
medarbejderne på følelserne for at få dem til at agere, som de gerne vil have det. Det 
var især i forhold til dilemmaet, at medarbejderne tilsidesætter sig selv og deres egen 
sikkerhed for at gøre det godt for borgerne. I den anden ende af spekteret var 
holdningen, at man når langt med dialog med medarbejderne omkring spilleregler, og 
det derfor i den sidste ende er mest hensigtsmæssigt at have dialogen. 

• Der var generelt enighed om, at det betyder noget, hvordan ledelsen agerer. Ledelsen 
skal være tydelig i, hvad den melder ud, så medarbejderne ikke bliver forvirrede og 
usikre. Det drejer sig om at skabe tydelige rammer uanset de er stramme eller mere 
fleksible. 

• Et meget konkrete løsningsforslag var, at skabe en større dialog mellem 
plejepersonalet og terapeuterne. Erfaringer fra Odense viser, at det rent faktisk sparer 
tid at have en mere personlig dialog om hjælpemidler m.m. 

 
Centrale udsagn, som samler ledergruppens diskussioner op: 
 

• At blive taget alvorligt og blive involveret fostrer initiativ, motivation og ansvarlighed 
hos plejepersonalet 

• Øgede kompetencer giver selvtillid til at tage store udfordringer op (der er kortere til 
terapeuten) 

• At blive værdsat både organisatorisk og adfærdsmæssigt giver selvtillid og motivation 
til at tagge problemstillinger op 

• Drop regelrytteriet – medarbejderne bryder alligevel reglerne og reglerne holder ikke, 
hvis de ikke håndhæves!! Brug i stedet regelbrud som udgangspunkt for læring i 
organisationen. 

 
Workshops for medarbejdere: 
 
Der blev ikke på samme måde som hos lederne lavet en samlet konklusion på workshops, men 
der blev drøftet to emner: 1) rollen som forflytningsvejleder, hvor der blev taget 
udgangspunkt i BAR-SOSUs forflytningsblomst i forhold til at drøfte dilemmaer på 
arbejdspladsen, og 2) Brug af video som pædagogisk redskab, hvor forflytningsvejledere fra 
Fugleparken havde et kort oplæg, om deres erfaringer med video som redskab. 
 
Workshop for terapeuter: 
 
1. workshop samarbejde omkring brug af hjælpemidler 
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 Der er en sårbarhed i de faglige kompetencer, de terapeuter, der fortæller om 
forflytningerne, skal virkelig vide noget om det. Der sidder måske kun 2 terapeuter 
med al ekspertviden i en kommune. 

 Ledelsens rolle er meget væsentligt i forhold til implementering af hjælpemidlerne. 
 Medarbejderne skal inddrages/har ansvaret 
 Medinddragelse af plejepersonalet vil have stor betydning i forhold til brugen af 

hjælpemidler. ”Uformelle ledere” har stor indflydelse på, om hjælpemidlerne bliver 
brugt 

 Andre måder at organisere hjælpemidlerne på – flere muligheder for selv at afprøve 
hjælpemidler på plejecentrene. 

 Ambassadører i forflytninger i hvert vagtlag (dag, aften og nat) til at lade de gode vaner 
implementere. 

 Risikokort – (hver medarbejder er ansvarlig for arbejdsmiljøet) udgør det for en APV. 
Hvis problemet ikke er løst udarbejdes en APV. 

Der er en opmærksomhed på, at det er begrænset, hvor meget terapeuterne kan nå, og derfor 
er det endnu vigtigere at sikre, at samarbejdet fungerer. Ledelsens rolle er vigtig, men 
medarbejderne skal også inddrages og ansvarliggøres i forhold til anskaffelse og anvendelse 
af hjælpemidler. Denne pointe er i god tråd med resultaterne i projektet. Der peges også på, at 
der kunne være flere muligheder for selv at afprøve hjælpemidler på plejecentrene, og på den 
måde inddrage medarbejderne. 
 
På workshoppen blev den konkrete tilrettelæggelse af forflytningsarbejdet i Fredericia 
drøftet.  
 Alm. Bækkenstole og senge (plejehjælpemidler) kan plejepersonalet selv bestille i 

Fredericia kommune (ingen instruktion medmindre det efterspørges fra medarbejdere 
– terapeuterne har ingen tid til introduktion til dette) 

 Andre hjælpemidler skal der terapeutvurdering på. Terapeuterne tager en snak med 
plejepersonalet en gang i mellem om, hvordan man bruger plejesenge optimalt, men så 
snart medarbejderne selv skal tage initiativ, falder det til gulvet.  
Terapeuternes tid bliver opslugt af sagsbehandling  - er det en god måde at bruge tiden 
på?  

 Niveauinddeling af undervisning til forflytningsvejledere/ambassadører – klippekort 
model i Fredericia kommune? 

 
Workshop 2 
Økonomi og kultur 
 En vigtig forudsætning er, at der er en gensidig respekt mellem plejepersonalet og 

terapeuterne. Forflytningsvejlederne skal i første omgang være talerør imellem 
plejepersonalet og terapeuterne og plejemedarbejdere skal kunne undervise andre 
plejemedarbejdere i brug af hjælpemidler. Men administration af plejehjælpemidler 
lagt ud til plejepersonalet, der er dygtige til bl.a. hverdags rehabilitering, betyder ikke 
nødvendigvis, at de har fokus på økonomien, sikkerhed og fagligheden, som så kan 
mistes. 

 Terapeuterne indgår i arbejdet i de situationer, hvor medarbejderne typisk: 
Ikke tænker over, hvad der bliver brugt 
Glemmer fagligheden  – det at analysere behovet hos den enkelte borger 
Ikke får forventningsafstemt i forhold til indkøbsaftaler i kommunen omkring 
bestemte hjælpemidler. 
Ikke tænker på, at fordi en borger får et hjælpemiddel, er det ikke sikkert, det kan 
bruges til en anden borger 
Har behov for en forsøgs- eller testfase, inden hjælpemidlerne kommer ud på flere 
afdelinger f.eks. stoleløfter.  
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 Der blev identificeret et generelt dilemma APV, hvor plejecentrene typisk kan beslutte, 
men terapeuterne har ansvar for bevilling og økonomi. 

 Det foreslås, at bevillinger på personnr. vedrørende basishjælpemidler føres tilbage til 
plejecentrene 

Ideer: 
 Terapeuterne tager ud i plejen hver 14. dag 
 Terapeuterne samler sammen vedrørende de klienter, der er på plejecentrene, de 

hjælpemidler, der skal introduceres til, implementeres mm. 
 Terapeuterne samarbejder med forflytningsvejlederne 
 Løbende undervisning til forflytningsvejlederne om nyheder (nye produkter) og 

spørgsmål ( problemer) med henblik på at ændre kulturen på stederne 
 Implementering af hjælpemidlerne, hvordan følger terapeuterne mest hensigtsmæssigt 

op på det? Terapeuterne inddrages nemlig normalt ikke i dagligdagens rutiner. Forslag 
– introduktion, ambassadører på stedet hele dagen, gode vaner efterspørges i 
hverdagen. Fortløbende undervisning af forflytningsvejledere og ambassadører. 

 
Tværgående workshops om eftermiddagen. 
 
Hvordan arbejder vi med regler og værdier i forhold til fremtidens forflytninger? 
 

• Hvilke regler er væsentlige at fastholde i forhold til medarbejderens arbejdsmiljø? 
Nogle grupper har nævnt de formelle regler og love som væsentlige for medarbejdernes 
arbejdsmiljø. Det gælder ”lovkrav” og ”arbejdsmiljøloven skal overholdes (APV)”. Derudover 
nævnes det også, at de ”interne regler skal overholdes”. Det er der ikke de store overraskelser 
i. En af grupperne har nævnt, at ”man er undervist i hjælpemidlerne”, som væsentlig i forhold 
til Arbejdsmiljøet, og det er også en logisk slutning, fordi ved man ikke, hvordan hjælpemidlet 
skal bruges, kan det være til mere skade end til gavn. Et andet udsagn i vedrørende 
vidensniveau er, ”at vi arbejder med vores egen kropsbevidsthed og 
forflytningskompetencer”. Udsagnet må skulle forstås således, at det skal være en regel, at der 
arbejdes med vidensniveauet, hvilket stemmer godt overens med FlytiFloks resultater. 
Endelig er der to udsagn, som berører de sociale regler: ”At vi skal hjælpe hinanden med at 
støtte, vejlede og undervise hinanden i forhold til forflytningssituationer” og ”Åbenhed om, at 
vi støtter hinanden i at bruge de rette principper”. Her er der tale om mere uformelle regler 
om, hvordan medarbejderne skal interagere omkring forflytninger og arbejdsmiljø. FlytiFlok 
er også nået frem til, at der skal være åbenhed og tillid mellem medarbejderne for, at arbejdet 
med forflytninger er mest hensigtsmæssigt. 
 

• Hvilke værdier er væsentlige i forhold til medarbejderens arbejdsmiljø? 
Det er interessant, at grupperne her har nævnt tre ting: ”Bruge borgerens ressourcer”, ”Lytte 
til borgerne” og ”Sætte mål sammen med borgerne”, der alle relaterer sig til borgerne, når der 
er tale om hvilke værdier, der er væsentlige i forhold til Arbejdsmiljøet. Det understreger 
endnu engang, at medarbejderne har meget fokus på at opfylde borgernes ønsker, og at hele 
fagkulturen ligger indenfor den ”Selvopofrende Type”, som beskrevet tidligere i rapporten. 
Udover de borger relaterede værdier nævner grupperne: ”Medarbejderindflydelse”, 
”Tværfagligt samarbejde” og ”Dialog og tillid”. Det er i god overensstemmelse med FlytiFloks 
hovedkonklusioner! – Der er blandt andet behov for en inddragelse af medarbejderne for at 
sikre en høj grad af motivation. 
 

• Centralt udsagn: 
En gruppe har peget på, at der skal være ”mere fokus på værdier og der skal være færre 
regler”. Det stemmer meget fint overens med den socialpsykologiske analyse i FlytiFlok, som 
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viser, at det er vigtigere at have medarbejdernes loyalitet end at forsøge at detailstyre 
medarbejderne med regler. En anden gruppe har peget på, ”at få nedskrevet den tavse viden, 
så beboeren kan passes af alle, at få beskrevet de små forskelle”. Der er en selvmodsigelse i 
dette udsagn. Definitionen af tavs viden er, at den netop ikke lader sig beskrive og at den er 
ubevidst, derfor kan man ikke skrive en sådan viden ned. Udsagnet er heller ikke i 
overensstemmelse med FlytiFloks resultater i øvrigt, hvor vi er nået frem til at overdragelse af 
viden sker bedst på andre måder end skriftligt. Et sidste udsagn fra grupperne er, ”Reglen er, 
at vi skal udvikle vores faglige kompetencer”. En regel, som stemmer meget godt overens med 
FlytiFloks resultater, som viser, at der er mange fordele ved, at medarbejderne opnår en 
kompetenceudvikling. 
 
 
Hvordan fremmer vi dialogen om fremtidens forflytninger på tværs af plejepersonale, 
forflytningsvejledere, terapeuter og ledere mv.? 
 

• I forhold til borgerens perspektiv? 
Flere udsagn går på den mere praktiske løsning omkring selve forløbet, såsom ”man mødes 
hos borgeren – teams og tværfaglighed” og ”løbende information og dialog fra ’mødets’ start. 
Inddrage borger og pårørende om løsninger”. Andre udsagn går på selve 
forflytningssituationen og sikring af, at der er en forventningsoverensstemmelse. Det gælder 
udsagn som: ”I talesætte at borgeren selv skal deltage i forflytningen og fortælle, hvad man 
gør som plejer”, ”Udstråle sikkerhed i handling som plejepersonale” og ”Verbal og fysisk 
guidning”. Der er en gruppe som har peget på, at ”Fokus på eget arbejdsmiljø” fremmer 
dialogen om forflytninger i relation til borgeren.  
 

• I forhold til plejepersonalets arbejdsmiljø? 
Flere af grupperne har peget på elementer af ”motivation”, ”ejerskab – den enkelte tager 
ansvar”, ”i fællesskab laver vi en forflytningsteknik” og ”medbestemmelse”, som væsentlige 
elementer til at fremme dialogen. Disse forslag baserer sig på, at der opbygges en større 
medbestemmelse og samhørighed i plejegrupperne, hvilket stemmer meget fint overens med 
de anbefalinger, som FlytiFlok er nået frem til. En gruppe har også nævnt, at  det er vigtigt 
med en ”ændring af indgangsvinklen i forhold til Forflytninger (det handler om personalets 
egen sundhed og sikkerhed)”, hvilket også er et af de aspekter, som vi har haft oppe til 
diskussion i FlytiFlok. Mange plejemedarbejdere sætter deres egen sundhed og sikkerhed 
over styr i bestræbelserne på at gøre det så godt som muligt for borgerne – et typisk 
kendetegn på den selvopofrende type. En række udsagn går på processen, såsom ”tidlig dialog 
(inden behovet opstår)”, ”forventningsafstemning” og ”let tilgængelige hjælpemidler”. Alle 
elementer som vi kan genkende fra diskussionerne i FlytiFlok og som er væsentlige for en 
forbedret dialog. Grupperne har også peget på, at en højere grad af ”tværfaglighed” vil fremme 
dialogen, hvilket i høj grad er den samme konklusion projektet er kommet frem til. Der er 
kommet to udsagn mere, som er mere utraditionelle. Det første er, at der skal ”skabes en 
kultur, hvor det er tilladt at ’undre sig’ – og udtrykke sin usikkerhed. Det er en grundlæggende 
tilgang, som vi også har fundet frem til i FlytiFlok, og som understøtter en dialog. – Men det er 
ikke så almindeligt at møde udsagnet. Det andet udsagn går på, at der i højere grad skal 
bygges på ”noget kreativt/leg i forhold til Forflytningsvejledninger for eksempel give det nye 
navne og ikke forflytningskursus: - leg med spilerdug; - billedsprog/visuelt og 
forflytningsspil.” Det er en spændende tiltag, som vi ikke har afprøvet i FlytiFlok. 
 

• I forhold til organiseringen af arbejdet? 
En del af udsagnene går på synligheden af forflytningsområdet: ”Forflytning skal med som 
punkt på personale-mødet (fast punkt) og der skal foretages løbende opfølgning” og 
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”Synlighed”. For at fastholde fokus på området skal det være på dagsordenen hele tiden. 
Endvidere er det påpeget, at ”det fra ledelsens side skal ses som værende en god ide – 
opbakning fra ledelsen” og der i forlængelse heraf skal være ”accept af tid til 
forflytningsundervisning”. Ledelsens rolle og opbakning er meget afgørende, hvilket vi også 
har erfaret i projektet, og med opbakningen skal der også følge ressourcer med, så 
plejepersonalet kan få den nødvendige undervisning for at holde sig ajour. Det er 
forudsætninger, som vi også har oplevet i FlytiFlok. Herudover er der udsagn, som går på det 
mere praktiske, nemlig at ”Kontaktpersonen har ansvaret for at vejlede øvrigt personale” og 
at der skal udarbejdes ”forflytningsbeskrivelser”. Endelig har en gruppe peget på, at 
”holdninger” er væsentlige i forhold til at fremme dialogen, og det er sandt, og uanset hvor 
godt arbejdet er organiseret, så kræves det at der er en positiv holdning til at ville have en 
dialog! 
 

• Centralt udsagn: 
Et udsagn går på motivationsfaktoren, hvor gruppen foreslår at ”Kreativitet, positiv tilgang, 
tilladt at ’undre sig’, tage ansvar, flytte fokus til medarbejdernes helbred og sundhed, i stedet 
for ’Du skal’.” Det er en pointering af, at der ikke opnås noget ved at udstikke regler og 
rammer uden af have medarbejdernes loyalitet til også at følge dem.  
Et andet mere konkret forslag er at der skal være ”Fokus på medarbejders sundhed” for at 
forbedre dialogen. 
 
Hvordan introducerer og implementerer vi hjælpemidlerne bedst muligt på 
arbejdspladserne? 
 

• Hvilken rolle skal forflytningsvejlederen, arbejdsmiljørepræsentant, terapeut og leder 
have? 

Grupperne har peget på, at lederen skal have følgende roller ”Leder: lytte/støtte og 
anerkende”, ”Leder skal deltage i introduktion samt evt. Undervisning – det gør det lettere af 
implementere i dagligdagen” og ”Leder skal tage beslutning om, at hjælpemidler skal bruges”. 
Lederens rolle som støttende og anerkendende coach kan projektet også genfinde, og 
ligeledes, at lederen er den endelige beslutningstager i forhold til anvendelse af hjælpemidler. 
Vi har ikke kunnet påvise, at det er en god ide, at lederen deltager i den konkrete 
implementering af hjælpemidler. Det vil umiddelbart virke som for mange unødvendige leder 
ressourcer at lægge i denne fase.  
Forflytningsvejlederne skal i følge grupperne have følgende roller: ”Synlige i dialog – faste 
temaer på møder”, ”Sæt fokus – holde fokus – størst udfordringer. ”, give kollegaer ”Fede 
tricks og fiduser”, ”Forflytningsvejleder: oplære, introducere nye medarbejdere og elever i 
hjælpemidler”,  ”Undervisning i forflytning med udnyttelse af borgerens ressourcer”, 
”Udarbejde handleplaner vedr. Forflytninger” samt ”støtte/vejlede ved aktuelle problemer, i 
forflytninger/hjælpemidler”. Som vi også har erfaret og påpeget i FlytiFlok, så vil 
forflytningsvejlederne skulle have en meget central rolle i forflytningsarbejdet, og de skal også 
have de nødvendige beslutningskompetencer til at kunne udføre rollen! 
En gruppe har peget på, at ”AMR: Udarbejde APV hos borger i samarbejde med 
forflytningsvejlederen”. 
En anden gruppe har peget på, at ”Terapeuter introducerer til individuelle hjælpemidler samt 
ny faglig viden/erfaringer”. Denne rolle, som overordnet konsulent og sparringspartner, kan 
genfindes i FlytiFloks anbefalinger. Terapeuterne skal have en anden rolle end det er tilfældet 
mange steder i dag. 
En gruppe har peget på at der skal ”gøres mere brug af konsulenter fra hjælpemiddelfirmaer/-
forhandlere”. De har meget høj detailkendskab til hjælpemidlerne, og vil kunne give 
medarbejderne meget detaljeret vejledning i forhold til De konkrete situationer i plejen. 
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En anbefaling, som ikke har direkte noget med roller at gøre er en gruppes pointering af, at 
det er ”Vigtigt at hele personalegruppe får introduktion – undgår at komme i gang med 
’dårlige vaner’!”. Det understreges her, at det ikke kun er dele af personalegruppen, der skal 
være eksperter, men at organisationen skal sørge for, at alle har den fornødne viden om de 
anvendte hjælpemidler. 
De sidste  anbefalinger går heller ikke så meget på roller, men mere udfyldelsen af dem. 
Grupperne har nemlig peget på, at det er vigtigt, at ”Hjælpe hinanden med at får det 
implementeret og holde fast”, at det Tværfagligt samarbejde øges” og at der er ”Respekt for 
hinanden – ved valg af hjælpemidler – valg i samarbejde”. Det er igen elementer af noget 
uformelt, der skal være med til at kitte de forskellige roller sammen, ellers fungerer det ikke! 
Det er de samme resultater og konklusion vi er kommet frem til i projektet. 
 

• Hvordan organiseres det bedst muligt? 
Der er fremkommet en række forslag fra grupperne på måden at samarbejde på: ”Faste 
tværfaglige møder”, ”Ansigt til ansigt”, ” Samarbejde på tværs af fag og vagter” og ” 
Samarbejde mellem alle parter”. Det ses tydeligt, at der foreslås et bredt samarbejde på tværs 
af faggrænser og vagtlag. Der ligger også en anbefaling om at gennemføre samarbejdet mere 
uformelt i forbindelse med personlig tilstedeværelse. Alt sammen godt i tråd med FlytiFloks 
konklusioner. Der er også peget på, at der skal sikres en ”lederstøtte” til det arbejde der gøres, 
ellers dur det ikke, og at ”terapeuterne skal sørge for en hensigtsmæssig brug af hjælpemidler 
og arbejdsstillinger”. Derudover har grupperne peget på, at ”Forflytningspolitik for den gode 
forflytning, beskrivelse sammen med medarbejderne” samt ”Mulighed for sparring, 
erfaringsudveksling og ny viden” er væsentlige elementer for at sikre en god implementering 
af hjælpemidler. Det er udsagn, som stemmer godt overens med resultaterne i FlytiFlok. 
Derudover har et par grupper peget på nogle meget overordnede forhold, som skal være i 
orden for en god implementering ”Kultur og læring” og ”Værdier, holdninger og normer”. Her 
er det igen de mere uformelle elementer, der peges på som vigtige. Det er anbefalinger, som 
FlytiFlok kan være enig i. 
 

• Centralt udsagn: 
Grupperne har peget på to udsagn. Det ene går på selve organiseringen af samarbejdet: 
”Løsningen ligger i det tværfaglige samarbejde – problemet ligger i 
søjleopdelingen/kasseopdelingen”. Det er en problemstilling FlytiFlok kan genkende. Det 
vanskeliggør samarbejdet, når samarbejdspartnerne kommer fra forskellige enheder i 
organisationen. Derudover har en gruppe peget på, at ”Ansvarlighed og læringskultur” er 
væsentlige forudsætninger for at få implementeret hjælpemidler, hvilket er i meget fin 
overensstemmelse med FlytiFloks resultater. 

 
 

Hvordan arbejder vi med videndeling på tværs af plejepersonale, forflytningsvejledere, 
terapeuter, ledere mv. I forhold til fremtidens forflytninger? 
 

• Hvordan deler vi viden med hinanden på tværs af faglighed? 
En gruppe har peget på en traditionel løsning, hvor en ”arbejdsmiljøkonsulent underviser 
forflytningsvejledere og de forskellige vagtlag”, og en anden gruppe har ligeledes peget på en 
formel og regelmæssig fastlagt videndeling ”Kurser – elever – fast personale – fast engang om 
året”. Andre grupper har peget på arbejdsdelingen, som element i en god videndeling: 
”Tovholder, som sikrer opdatering evt. Forflytningsvejledere” og ”Plejen laver selv APV”. 
Endelig har en gruppe peget på en hensigtsmæssig måde at foretage videndeling på, nemlig 
”At ses ansigt til ansigt i forbindelse med videndeling på tværs af faggrupper”. Der ligger to 
ting i dette udsagn, for det første at det skal være gennem et personlig møde, at der udveksles 
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videndeling og samtidig at det skal ske på tværs af faggrænser. Begge elementer er indeholdt i 
FlytiFloks anbefalinger. 
 

• Hvad fremmer videndeling? 
Flere grupper har peget på forflytningsvejledernes rolle og opgaver. Det kommer til udtryk i 
følgende udsagn: ”Handleplan/funktionsbeskrivelse for forflytningsvejlederne” og 
”Tydeliggøre rollerne – forflytningsvejlederens i modsætning til lederen og personalet”, hvor 
der anbefales formelle afklaringer af forflytningsvejlederens rolle. Disse anbefalinger kan 
FlytiFlok også genkende i resultaterne fra projektet. Flere grupper har anbefalet mere 
konkrete opgaver for forflytningsvejlederne: ”Forflytningsvejledere ”springer” mellem 
vagtlagene”, ”Sommerferieafløsere får kursus af forflytningsvejlederne i Forflytningspolitik og 
Forflytningsprincipper” og der skal sættes et ”Fast punkt på personalemøder – 
forflytningsvejlederen, som det 1. Punkt”. I forhold til ”Ny implementering forslår en gruppe, 
at terapeuter og konsulenter introducerer nøglepersoner-/forflytningsvejledere, som lader 
viden sive videre”. En gruppe har peget på de mere overordnede organisatoriske rammer: 
”Det handler om ansvarlighed og opfølgning”, hvor det igen understreges, at videndeling er 
afhængig af ”viljen til det at gøre det”. Det er ligeledes en konklusion i FlytiFlok, at både de 
formelle og ikke mindst de uformelle forudsætninger skal være opfyldt for at opnå en god 
videndeling. 
 

• Centralt udsagn: 
En gruppe har peget på, at det vigtigste er at ”sikre kompetenceudvikling og –opfølgning af 
hele personalet”. Det er en pointe, som arbejdet i FlytiFlok også har vist, nemlig at en øget 
kompetence vil styrke hele forflytningsområdet og dermed også videndelingen. En anden 
gruppe har fundet, at ”det centrale er: Dialogen med alle vagtlag, give informationer om 
individuelle løsninger.” 
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