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Arbejder du med
forflytning?
Skader i bevægeapparatet kan
opstå ved arbejde med forflytning.
Med et 2 dages AMU-kursus i forflytningsteknik og speciallejring kan du
lære at udføre en forflytning på den
mest hensigtsmæssige måde både
for dig og den, du skal forflytte.
Kurset er til dig, der har lidt erfaring, men mangler værktøjer, samt
til dig der har masser af erfaring,
men trænger til at få ny inspiration.
På kurset gennemgår vi forflytningsteknikker og får afprøvet
forflytningshjælpemidler, så du kan
vurdere og udvælge relevante hjælpemidler til forflytningsopgaven.
Vi tager udgangspunkt i generelle
såvel som individuelle problemstillinger inden for forflytning.

Kursets mål
•
•
•
•
•
•
•

At en forflytning udføres
sikkerheds- og sundhedsmæssigt
forsvarligt
At du kan løse specielle forflytnings- og lejringsopgaver
At du kan analysere og vurdere
dig frem til den bedst mulige
forflytning
At du kan bruge den enkelte
borgers ressourcer til gavn for
såvel borger som dig selv
At en forflytning skal være en
god oplevelse, for både borger
og hjælper
At du kan vurdere hvilke hjælpe
midler, der er hensigtsmæssige i
konkrete situationer
At du har viden om, hvilke
fysiske og psykiske faktorer, der
påvirker kroppen

Deltagerforudsætninger
Kurset er for dig, der trænger til en
genopfriskning, eller som aldrig har
været på forflytningskursus.
Kurset kan afkortes, men i den
forbindelse stilles der krav om, at
deltagerne har en vis viden og erfaring inden for forflytningsområdet.

Økonomi under
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemmeside.
Deltagere, som er i AMUs målgruppe,
har mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse under kurset.
Deltagere, som har mere end 24 km
fra bopæl til uddannelses
stedet og
retur, har ret til befordrings
tilskud.
Det gælder dog ikke, hvis der er tale
om virksomhedsforlagt undervisning.
Befordringstilskud søges i forbindelse med tilmelding til AMU-kurser via
www.amu-fyn.dk.
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