Temadag om forflytning af borgere med svær overvægt
Idé og formål
Det overordnede sigte med temadagen er at formidle viden og praktiske fif til forflytning af borgere med
svær overvægt (bariatriske personer og bariatriske patienter).
Det er velkendt, at det forebyggende forflytningsarbejde sigter mod at mindske antallet af arbejdsulykker
og andelen af medarbejdere som rammes af forflytningsrelaterede gener. Det er også velkendt, at forflytning af borgere med svær overvægt kan være udfordrende. Bariatriske hjælpemidler, forflytningsteknik,
pladskrav og risikovurdering er nogle af de områder forflytningsvejlederen kan fokusere på i sit forebyggende forflytningsarbejde på bariatri området.
ErgoPro ønsker med denne temadag at sætte fokus på krydsfeltet mellem bariatri og forflytning. Temadagen vil veksle mellem teori, gruppearbejde, diskussion og praktiske øvelser. Undervisningen bygger på eksisterende evidens, nationale anbefalinger og praksiserfaring. Der vil ikke være bariatriske figuranter ved
øvelserne.
Temadagen henvender sig til forflytningsvejledere som arbejder med forflytning af borgere med svær overvægt. Kursisterne vil efter temadagen have fået ny viden, inspiration og praktiske erfaringer omkring forebyggende forflytningsarbejde hos borgere med svær overvægt.

Indhold
•

Velkomst og rammen for dagen sættes.

•

Oplæg om forflytning af borgere med svær overvægt. En helhedsorienteret tilgang herunder blandt
andet forflytningsprincipper, risikovurdering og pladsforhold.

•

Gruppearbejde.

•

Instruktion i og afprøvning af forflytningshjælpemidler til borgere med svær overvægt. Deltagerne
vil blive instrueret i følgende bariatriske hjælpemidler: Bariatrisk seng, loftlift, gulvlift (mobillift), 4
punkts løfteåg, sejl, bensejl, Master Heavy Leg og pannus sejl, vendesystemer (Vendlet), spilerdug(blå), bade- bækkenstol med el hejs og el kip, kørestol, glidebrætter og HoverMatt.

•

Deltagerne vil have mulighed for at øve følgende bariatriske forflytninger: Vending i seng, højere op
i seng, hjælpe tunge ben i seng, sejlpålægning i seng og stol/kørestol, lift fra seng til stol og stol til
seng, fra leje til leje, op fra gulv efter fald og forflytning af hængende mave i forbindelse med sygeplejeopgaver.
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•

Oplæg, gruppearbejde og diskussion om organiseringen af det forebyggende forflytningsarbejde på
bariatri området. Hvordan sikre vi at både borger og personale får et godt forløb?

•

Opsamling på dagen. Hvad tager jeg med hjem?

Målgruppe
Forflytningsvejledere, forflytningsinstruktører, fysioterapeuter, ergoterapeuter, koordinatorer for forflytningsvejlederordninger og andre sundhedsfaglige. Temadagen henvender sig til ansatte i både primær- og
sekundærsektoren.
Praktiske oplysninger
Den 24. august 2021, kl. 08.30 til 15.30.
Tårnborg Skole ved Korsør, forflytningslokalerne. Tjærebyvej 1, 4220 Korsør.
Eller
Den 26. august 2021, kl. 08.30 til 15.30.
Forflytningslokalet på Plejecenter Kærdalen, Bakkevej 26, 1. sal, 6600 Vejen.
Deltagerantal
Max 18 pr dag.
Undervisere
Sven Dalgas Casper, fysioterapeut og Master of Public Health, ErgoPro.
Pris
Kr. 1.795,-. pr kursist plus moms.
Prisen er inklusiv kursusmaterialer, morgenbrød, let frokost, eftermiddags frugt og kaffe/te hele dagen.
Tilmelding
Tilmelding på www.ergopro.dk/kurser.
Kontaktperson ved spørgsmål
Sven Dalgas Casper, sven@ergopro.dk T: 87450797 M: 30320097.
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