Forflytning

Forflytningsindsatser med effekt
Mere kvalitet – og mindre belastning
Region Midtjylland
Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

Forflytningsindsatser med effekt
Der bliver mere tid til pleje af patienterne og mindre slid på personalet,
når vi bruger de rigtige hjælpermidler
til forflytning.
Det viser et forskningsbaseret
pilotprojekt fra i HE Midt, Neurologisk
Afsnit på Regionshospitalet Viborg og
erfaringer fra andre hospitalsafdelinger i Region Midt. Forflytningsindsatser får effekt, når de er tilpasset
afdelingens behov.
En målrettet forflytningsindsats har
fokus på 5 områder:
1. Risikovurdering
2. Organisering og ledelse
3. God tilgængelighed af hjælpemidler
4. Undervisning af personale
5. Udvikling af afdelingens
sikkerhedskultur

En god forflytningskultur med brug
af hjælpemidler giver lettere forflytninger og bedre patientforløb, og
samtidig bliver personalets sygefravær på grund af forfl ytningsskader
bragt ned.
Erfaringerne viser, at når man kan
foretage forfl ytninger sikkert med
brug af hjælpemidler, når man let kan
finde hjælpemidlerne – og når hjælpemidlerne altid dur – så får man mere
tid til det væsentlige, nemlig pleje af
patienterne.
Det giver god mening, god trivsel og
mere kvalitet i plejen.
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Indkøb af hjælpemidler
+
Undervisning af medarbejdere
+
Udvikling af forflytningsorganisation

Flere forflytninger foretages af én person
i stedet for 2
+
Mindre sygefravær og bedre fastholdelse
af personale
+
Forebygge trykskader hos patienterne

ca. 60.000 kr.

ca. 200.000 kr.

(Se detaljer i projektrapporten: www.forflyt.rm.dk, forflytningsindsatser med effekt)

Vil I også i gang?
Forflytningsgruppen i Koncern HR,
Fysisk Arbejdsmiljø kan i samarbejde
med jeres lokale forflytningsorganisation yde konsulentbistand,hvis
I ønsker at opstarte eller optimere
skræddersyede forflytningsindsatser
i jeres afdeling. Der er typisk følgende
elementer i indsatsen:
• Samarbejde med afdelingsleder,
arbejdsmiljøgruppe, forflytningsvejleder og forflytningsinstruktør
• Kortlægning af afdelingens forflytningsorganisation og forflytningerne
i afdelingen
• Kortlægning af afdelingens hjælpemidler: behov, tilgængelighed og
logistik

• Plan for forflytningsindsatsen, så
den passer til afdelingens behov
• Undervisning
• Plan for implementering, evaluering
og videreførelse af indsatsen.
Vi aftaler, hvordan der kan ske løbende videreførelse og opfølgning på
indsatsen, så brug af hjælpemidler
bliver en naturlig del af det daglige
arbejde.
Læs mere på
www.forflyt.rm.dk,
Forflytningsindsatser med effekt
Kontakt Forflytningsgruppen ved
maja.illum@stab.rm.dk

Behandling med høj kvalitet
Region Midt har fokus på behandling af høj kvalitet og der er stort fokus på
patientsikkerhed.
Brug af hjælpemidler giver sikre og trygge forflytninger for patienterne,
bidrager til gode patientforløb og til bedre arbejdsmiljø for personalet med
mindre nedslidning og færre ulykker.
Forflytningsindsatser med effekt kan derved bidrage til en god økonomi i
afdelingen. Kontakt Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø for mere viden.
Læs mere om pilotprojektet
www.forfl yt.rm.dk / Forflytningsindsatser med effekt.
Her finder du rapport, vejledning og hjælpeskemaer.
Lær mere om forflytninger
www.forflyt.rm.dk / Her finder du forflytningsvideoer, adgang til
eLæringskursus mv www.fa.rm.dk / Fysisk Arbejdsmiljøs hjemmeside.

Et sundhedsvæsen
på patientens præmisser

Den bedste kvalitet
^ hver gang på den rigtige måde
Sammenhæng og lighed i sundhed
Mere effektivt sundhedsvæsen
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