Kompetencecenter for

Servicefagene

Økonomi
Der

er

Yderligere information
lovbestemt

deltagerbetaling

Kursussekretær Tina Marcussen

efter gældende regler. Der udbetales

tlf.: 96 33 22 13

løntabsgodtgørelse ligeledes efter gæl-

E-mail: tmm@amunordjylland.dk

dende regler. Hvis du får løn under
uddannelsen, refunderes godtgørelsen

Tilmelding skal ske til:

til din arbejdsgiver. Der kan søges om

Myndighedssekretariatet,

befordringstilskud og gratis indkvartering.

Mette Uhrenholt tlf. 99315498 eller
Randi Elbro Jensen 99315497.

Hvis din arbejdsgiver har bevilling til Borgerstyret Personlig Assistance / BPA, efter Servicelovens §§ 95 eller 96, kan kursusudgiften dækkes som en omkostning
i forbindelse med BPA-ordningen. Din

Afholdelsessted
AMU Nordjylland
Sofievej 61
9000 Aalborg.

arbejdsgiver bør kontakte kommunen og
søge udgiften dækket i god tid før kursusstart.

Sofievej 61 | Boks 519 | 9000 Aalborg | tlf. 9633 2211 | aalborg@amunordjylland.dk | www.amunordjylland.dk

Vi bevæger mennesker – og virksomheder!
AMU Nordjylland er en moderne uddannelsesinstitution, der uddanner
selvstændige, ledere, medarbejdere og ledige og til arbejdsmarkedet.
Aktiviteterne er samlet i uddannelses- og udviklingscentre, der arbejder på at sikre
de bedst mulige uddannelsestilbud og den bedst mulige vejledning.
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Forflytningskundskab

Specielt tilrettelagt for handicaphjælpere og brugere

Forflytning

Det

er

meget

mere

end

Kursisterne
siger...
”Forflytningskurset
har fået mig til at
få øjnene op for,
hvor vigtigt det er,
at hjælperen gør det
rigtige for sig selv

blot at flytte en borger fra A til B.
Forflytningskurserne på AMU Nordjylland
giver deltagerne indsigt i de teknikker, der
er mest hensigtsmæssige for den enkelte
hjælper. Samtidigt lærer deltagerne at få
forståelse for borgerens følelsesmæssige
opfattelse

af

forflytning.

De

rigtige

teknikker kombineret med empati giver
de bedste forudsætninger for en god
forflytning og for borgerens udnyttelse af
egne ressourcer.

og sin krop. Når hjælperen gør det rigtige, føles det også rigtigt for brugeren”.
Hanne Romanius, Boformen Nåleøjet,
Vester Hassing.

vil

være

hensigtsmæssigt,

hvis

Deltageren lærer

brugerne kan deltage i 2. kursusdag. fra

• førstehjælpens 4 hovedpunkter

kl. 10 og i så lang tid, som der er behov for

• hvordan der skabes sikkerhed

og kræfter til det. Det øger muligheden for

• nødflytning på jord og fra bil

specifik træning af konkrete forflytninger

• hvorfor alle tilskadekomne skal sikres

samt samarbejdet mellem bruger og

luft til lungerne og blod til hovedet

hjælper.

• at undersøge om en person er

Introduktion til førstehjælp

• at lægge en person i stabilt sideleje

Deltagerne får de elementære færdigheder

• at standse en sprøjtende blødning

i nødflytning vurdere tilskadekommende

• at formulere en korrekt alarmering

bevidstløs, og om han trækker vejret

og

alarmering.

Undervisningen

giver

deltagerne forståelse for førstehjælpens
betydning.

Mål for uddannelsen
Målet med uddannelsen er at give deltageren en grundlæggende forståelse

Uddannelsens indhold

for, hvilke fysiske og psykiske faktorer,

• Fokus på hjælperens kropsbevidsthed.

der påvirker kroppen under arbejdet med

• Principper og grundlæggende teori om

forflytninger. Den rette indsigt og viden
kan være medvirkende til at forebygge
arbejdsskader. På kurset undervises bl.a.

personforflytninger.
• Kendskab til menneskets naturlige bevægemønstre.

i at variere arbejdsstillinger i forhold til

• Træning i analyse, planlægning, udførel-

arbejdsgange og arbejdsfunktioner i eget

se og evaluering af forflytningssituatio-

job, inddrage relevant teknik i forhold

ner og samarbejdet med brugeren.

til

arbejdssituationen

samt

anvende

• Kendskab til relevante øvelser, der kan

relevante øvelser der ikke alene skal

forebygge skader og give øget velvære.

forebygge skader, men også giver øget

• Til kurset anvendes de hjælpemidler

velvære for bruger og hjælper.

der er relevante for den enkelte bruger.
Egne hjælpemidler må gerne medbringes.

Kurset er tilrettelagt i samarbejde
med Myndighedssekretariatet i
Aalborg Kommune, AMU Nordjylland
og Klubben for Brugere og Hjælpere.

Datoer:
20. - 21. juni + 16. aug. 2012
4. - 5. okt. + 23. nov. 2012
21. - 22. nov. 2012 + 7. jan. 2013
8. - 9. januar + 12. februar 2013
13. - 14. februar + 11. marts 2013

