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Nummer: 5285-2 

Titel: Forflytning og speciallejring 

Kort titel: forflytning 

Varighed: 5,0 dage. 

Godkendelsesperiode: 01-07-2008 og fremefter 

Status: GOD 

 

 

Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne 

 

Deltageren kan løse specielle forflytnings- og lejringsopgaver som forflytning af svært overvægtige 

personer og lejringer af patienter, som skal opereres.  

 

Deltageren kan medvirke til at forebygge komplikationer og skader hos den immobile patient og kan 

samarbejde ved vurdering og udvælgelse af relevante hjælpemidler til specielle lejrings- og 

forflytningsopgaver.  

 

Deltageren kan arbejde med patienterne således, at patienternes egne ressourcer anvendes.   

 

Deltageren kan arbejde ud fra viden om egen fysiske og psykiske formåen.  

 

Deltageren kan bruge sit netværk til at sparre i konkrete situationer og kan i samarbejde med det 

tværfaglige team indsamle og vurdere ny viden om forflytninger og lejring.  

 

 

Bestemmelser om bedømmelse som forudsætning for opnåelse af bevis 

 

 

 

Spørgsmål www.viskvalitet.dk 

 

Spørgsmål til deltagere: 

Hvor tilfreds er du med at lære/hvilken betydning har det for dig at lære 

 

• at løse specielle forflytnings- og lejringsopgaver? 

• at forebygge komplikationer og skader hos den immobile patient? 

• at håndtere patienter under hensyntagen til patientens og egne ressourcer? 

• at opsøge ny viden om forflytninger og lejring? 

  

Spørgsmål til virksomheder: 

Hvor tilfreds er virksomheden/ arbejdspladsen med, at medarbejderen/ -erne lærte/Hvilken betydning har 

det for virksomheden/ arbejdspladsen, at medarbejderen/ -erne lærer 

 

• at løse specielle forflytnings- og lejringsopgaver? 

• at forebygge komplikationer og skader hos den immobile patient? 

• at håndtere patienter under hensyntagen til patientens og egne ressourcer? 

• at opsøge ny viden om forflytninger og lejring? 

  

Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 

2688 (AL) Patientrelateret service på sygehusene (moder-FKB) 
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Tekster til UddannelsesGuiden 

 

WEB-søgetekst: 

Forflytning og speciallejring er et enkeltfag fra uddannelsen til serviceassistent. Faget giver 

forudsætninger for at flytte svært overvægtige personer og lejre patienter, som skal opereres. 

 

Målgruppe: 

Faget henvender sig til personer, der ved arbejde med syge har behov for at flytte svært overvægtige 

personer og lejre patienter, som skal opereres. 

 

Mål: 

Målet er, at du kan løse specielle forflytnings- og lejringsopgaver som forflytning af svært overvægtige 

personer og lejringer af patienter, som skal opereres.Du kan medvirke til at forebygge komplikationer og 

skader hos den immobile patient, og du kan samarbejde ved vurdering og udvælgelse af relevante 

hjælpemidler til specielle lejrings- og forflytningsopgaver.Du kan arbejde med patienterne på en måde, så 

patienternes egne ressourcer anvendes.Du kan arbejde ud fra viden om egen fysiske og psykiske 

formåen.Du kan bruge dit netværk til at sparre i konkrete situationer, og du kan i samarbejde med det 

tværfaglige team indsamle og vurdere ny viden om forflytninger og lejring. 

 

Varighed: 

5 dage. 

 

Eksamen: 

Der er en praktisk prøve til uddannelsen 

 

Prøver 

 

Gyldighedsperiode: 

16-12-2019 og fremefter 

 

Status (EUU): 

GOD 

 

Status (UVM): 

GOD 

 

Prøveformer: 

  Praktisk 

 

Anden prøveform: 

Nej 

 

Beskrivelse af anden prøveform: 

 

 

Særlig prøve til fjernundervisning: 

Nej 

 

Prøve kan aflægges af selvstuderende: 
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Nej 

 

Hele eller dele af prøvens beskrivelse overlades til institutionerne: 

Nej 

 

Ingen prøve pga. lav uddannelsesaktivitet: 

Nej 

 

Ingen prøve pga. særlige omstændigheder: 

Nej 

 

Ingen prøve da spørgsmålet om prøver er reguleret af anden myndighed, organisation eller lign.: 

Nej 

 

Beskrivelse af prøven: 

Prøvegrundlag: 

Prøven tager afsæt i flere repræsentative praktiske færdigheder for uddannelsens faglige mål, hvor 

deltageren har mulighed for at demonstrere opnåelse af de handlingsorienterede AMU-mål.  

 

I demonstrationen er der fokus på, at deltageren kan medvirke til at forebygge komplikationer, udvælge 

relevante hjælpemidler, anvende egne og patientens ressourcer og bidrage relevant til sparring i den 

konkrete opgaveløsning. 

 

Prøverammer: 

Prøveformen er en praktisk prøve, hvor deltageren demonstrerer færdigheder i henholdsvis 

operationslejringer og forflytning og lejring af patient med svær overvægt.  

 

Under den praktiske prøve fortæller deltageren om de vigtige overvejelser i forbindelse med arbejdet med 

henholdsvis operationslejringer og arbejdet med patienter med svær overvægt.  

 

Der er udarbejdet to cases som anvendes til at sætte en ramme for de to forflytninger. 

 

Prøven gennemføres på uddannelsens sidste dag. 

 

Prøve i grupper - individuel bedømmelse: 

Prøven foregår i grupper. Deltageren bliver bedømt individuelt ud fra en samlet vurdering af praktiske 

færdigheder og mundtlige overvejelser vedrørende opgaven, som skal løses. 

 

Opgaven gennemføres i grupper af 2-3 personer. 

 

Deltageren skal demonstrere sin viden og sine færdigheder i henholdsvis operationslejringer og 

forflytning og lejring af en patient med svær overvægt.  

 

Dette sker igennem arbejdet med 2 forskellige cases.  

 

Begge cases skal bestås. 

 

Hver deltager gennemfører de to forflytningstyper. De andre i gruppen bidrager som figurant eller 

hjælpere. Når deltageren gennemfører de to forflytninger, er det dennes demonstration og dennes 
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mundtlige overvejelser, der er i fokus. De øvrige deltagere fra gruppen deltager ikke i den faglige dialog, 

men må gerne kommunikere med udgangspunkt i deres rolle som figurant eller hjælper. 

 

Prøven gennemføres i et lokale med relevant udstyr. 

 

Tidsforbrug til prøven: 

Der er afsat 120 minutter (60 min til hver opgave) pr. gruppe.  

 

Til hver opgave er der 20 minutter til forberedelse i gruppen, 30 minutter til at deltagerne viser 

forflytningen og 10 minutter til uddybende spørgsmål og tilbagemelding.  

 

Under prøvens første 20 minutter, hvor deltagerne forbereder opgaven, har de mulighed for at stille korte 

og konkrete forståelsesspørgsmål til underviseren. 

 

I de 30 minutter der er afsat til at demonstrere forflytningen, gennemfører alle deltagere en forflytning. 

 

Hjælpemidler under prøven: 

Under prøven må deltagerne bruge disse hjælpemidler: Noter fra undervisningen, forflytningsudstyr og -

hjælpemidler på uddannelsesstedet samt udleveret undervisningsmateriale. 

 

Anbefaling:  

Når en gruppe venter på at kunne aflægge prøve eller er færdig med at aflægge prøve, kan de arbejde 

videre med andre forflytningsopgaver og -træning. 

 

Vedhæftede dokumenter: 

5285 Forflytning og speciallejring_Prøveforlæg til deltager.pdf; 

5285 Forflytning og speciallejring_Prøvesæt A til deltager.pdf; 

5285 Forflytning og speciallejring_Prøvesæt B til deltager.pdf; 

 

 

Bedømmelsesgrundlag: 

Bedømmelsesgrundlaget er deltagerens demonstration af flere praktiske færdigheder, suppleret med en 

sideløbende mundtlig demonstration af relevant viden, med afsæt i de handlingsorienterede AMU-mål. 

 

Der vurderes på deltagerens viden, færdigheder og kompetencer i relation til følgende fire 

bedømmelsesområder:  

 

- Bidrag til forebyggelse af komplikationer og skader hos patienten 

- Valg af relevante hjælpemidler 

- Viden om egen fysiske og psykiske formåen 

- Evne til konstruktivt at indgå i samarbejdet omkring løsning af forflytningsopgaven. 

 

Vedhæftede dokumenter: 

 

 

Bedømmelseskriterier: 

Bedømmelsesgrundlaget og -kriterierne er retningsgivende for bedømmelsen af præstationen ved prøven. 

Bedømmelseskriterierne skal støtte det nødvendige skøn, der sammenfattes i bedømmelsen. Med skønnet 

vejes præstationens styrker og mangler op i forhold til hinanden. 
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Det er underviserens samlede bedømmelse af præstationen, der afgør, om bedømmelseskriterierne er 

opfyldt.  

 

Deltagerne bedømmes på baggrund af de handlingsorienterede AMU-mål.  

 

Bedømmelsen er individuel. 

 

Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. 

 

For at bestå skal deltageren vise den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable 

grad af opfyldelse af uddannelsens handlingsorienterede mål.  

 

Der er defineret fire bedømmelsesområder, som anvendes i vurderingen af deltageren. For hver af de fire 

områder kan deltageren opnå enten 0, 1 eller 2 point. Der er udarbejdet et bedømmelsesskema, som 

underviseren skal benytte.  

 

Der kan således maksimalt opnås 8 point pr. forflytningsopgave. Deltageren skal opnå minimum 4 point i 

hver forflytningsopgave for at bestå. 

 

Vedhæftede dokumenter: 

5285 Forflytning og speciallejring_Bedømmelsesskema til underviser.pdf; 

 

 


