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Forflytningskundskab 

Efteruddannelsesmuligheder
Som forflytningsvejleder har du mulighed for 
at tage uddannelsen ’Efteruddannelse for 
forflytningsvejledere’. 

Økonomi
Det opkræves et deltagergebyr på kurserne 

efter gældende regler. Der kan søges om 

løntabsgodtgørelse, samt tilskud til be-

fordring og kost samt logi efter gældende 

regler.
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Tilmelding
www.amunordjylland.dk/forflytning

Yderligere information
Inger Hybschmann, faglærer

Tlf.: 9633 2333

E-mail: ihy@amunordjylland.dk

Inger Knudsen, virksomhedskonsulent

Tlf.: 9633 2328

E-mail: iknu@amunordjylland.dk

Et forløb til dig, som har grundlæggende 

erfaring med forflytningskundskab

Forflytningsvejleder i Frederikshavn 
Kommune fortæller om uddannelsen

“At være på forflytningsvejlederuddannels-

en hos AMU Nordjylland har gjort noget godt 

for vores team. Vores underviser, Inger Hyb-

schmann, har været god til at ryste os sam-

men, og vi er alle gået herfra med en masse 

ny og brugbar viden. Selvom vi som gruppe er 

en sammensat størrelse, hvor nogle har mange 

års erfaring inden for forflytningsvejledning, og 

andre er nye i faget, er forløbet blevet strikket 

sådan sammen, at vi alle har fået ny viden med 

os. 

Personligt har jeg mange års erfaring inden for 

området og har været på kursus hos AMU Nor-

djylland flere gange, men jeg føler alligevel, at 

jeg hver gang får noget nyt med mig herfra”

Susanne Jensen, SSA, 

“At mestre sin forflytningskundskab 

er en faglig disciplin, der styrker det 

værdige møde med borgeren.“
Inger Hybschmann, faglærer

https://www.amunordjylland.dk/forflytning


Forflytningsvejlederuddannelsen hos AMU 

Nordjylland er et forløb, der henvender sig 

særligt til dig, som har grundlæggende 
erfaring med forflytningskundskab. 

Med udgangspunkt i den nyeste forskning 

og praksis får du viden og træning i de for-

flytningsteknikker, der inddrager og styr-

ker borgerens ressourcer.

Du opnår forståelsen for de elementer og 

den pædagogiske tilgang, der er i at ana-

lysere, støtte en borgers bevægelser og 

dennes mobilisering i hverdagen. 

Ud fra en risikovurdering, øver du i at støt-

te borgeren til at flytte og bevæge sig, 

således at samarbejdet med borgeren 

naturligt har en rehabiliterende tilgang, 

med udgangspunkt i borgerens funktions-

niveau.

I træningen får du indblik i forskellige for-

mer for velfærdsteknologier, og hvor de 

kan være relevante i forhold til borgerens 

funktionsniveau.

Der vil i de praktiske forflytninger også 

være fokus på den pædagogiske tilgang, 

læring og motivation.

 I mellem modulerne vil der være forskelli-

ge fokusopgaver i forhold til egen praksis.

AMU mål

40392 Ergonomi for ufaglærte og faglærte

48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufag-

lærte job 

45369 Videndeling og læring for medar-

bejdere.

Se den aktuelle opstartsdato:

www.amunordjylland.dk/forflytning

Forflytningsvejlederuddannelsen

Tema på modul 1 (3 dage)
Med udgangspunkt i den nyeste forskning 

og praksis øver vi:

• Opfølgning på teori og træning af grund-

læggende principper.

• Kropsbevidsthed.

• Analyse og planlægning af forflytning, 

ud fra borgerens funktionsniveau og fo-

kus på dine arbejdsstillinger samt risiko-

vurdering.

• Forflytningsvejlederens rolle i organisa-

tionen.

• Velfærdsteknologiske hjælpemidler.

• Politikker, retningslinjer og lovgivning.

• Plan for udvikling af egne forflytnings-

kompetencer.

Tema på modul 2 (2 dage)
På dette modul fokuseres mere på ana-

lyse og træning af de mere komplekse 

forflytninger, evt. ud fra situationer i din 

hverdag.

• Funktionsniveau og risikovurdering.

• Vurdering af relevans for hjælpemidler.

• Relevante samarbejdspartnere i organi-

sationen.

• Kommunikation, feedback og pædago-

gik.

• Træning af iagttagelse, feedback og vej-

ledning til kollegaer i forbindelse med 

forflytningssituationer.

• Kvalitetssikring.

• Idéer til hvordan du kan ajourføre din vi-

den og nye metoder inden for området.

Tema på modul 3 (2 dage)
Her er der fokus på din formidling og vej- 

ledning til små og større grupper

• Undervisning og læring.

• Forskellen på vejledning og rådgivning.

• Formidlingsmetoder og fremtoning.

• Motivation.

• Kom godt i gang som forflytningsvejle-

der hjemme i din egen organisation.

https://www.amunordjylland.dk/forflytning

