
Forflytningskurser i Hjørring Kommune 
 
Basis 1: 

1. Skal gives som introduktionskursus til alle nyansatte handicaphjælpere, hvis der er 

for længe til næste basis 2 kursus. Der kan gives merit for tidligere erfaring. 

2. Tilbydes hurtigst muligt efter ansættelse. 

3. Indeholder en hurtig, praktisk gennemgang af basisforflytninger. 

4. Kurset afholdes af forflytningsvejleder på BPA- området, og foregår i brugerens 

eget hjem. Varighed ca. 2 timer. 

5. Efter endt kursus vil man have en basal forståelse af forflytningsprincipperne og 

kunne begå sig ved de fleste forflytninger. 

6. Det er arbejdslederens ansvar at lave aftale med forflytningsvejleder. 

7. Forflytningsvejleder registrer når handicaphjælpere har gennemført kursus. 

 

Basis 2: 
1. Skal gives til alle nye fastansatte samt alle med længere varende tilknytning. 

(vikariater – faste afløsere m.m.) Basis 2 kurset kan gentages ved behov. 

2. Tilbydes hurtigst muligt efter ansættelse. 

3. Indeholder en teoretisk og praktisk gennemgang af gældende forflytningspolitik, 

teori og basisforflytninger. Der udstedes kursusbevis. 

4. Kurset afholdes af undervisningsgruppen, og foregår på Hjælpemiddeldepotet på 

Mandøvej. Kursets varighed 7 timer. (kl. 8 – 15) MAX 15 deltagere. HUSK 

madpakke. 

5. Efter endt kursus har hjælperne kompetence til selvstændigt og i samarbejde at 

vurdere og udføre basisforflytninger. Der udleveres forflytningsmappe til 

kursusdeltagerne efter endt kursus. 

6. Det er BPA - arbejdslederens ansvar at tilmelde hjælpere til kurset. Der udbydes 

min. 6 kurser årligt. Tilmelding kan ske til e mail BPA@hjoerring.dk  

7. Forflytningsvejlederne registrer når handicaphjælpere har gennemført kursus 
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Opfølgning på forflytning: 
1. Forflytningsvejlederen på BPA- området aflægger årligt et opfølgnings besøg i BPA 

– brugerens hjem, hvor der lægges vægt på emner og udfordringer i tilknytning til 

hverdagen. Varighed 2 timer. 

2. Ved besøget aftales ny dato for det næste årlige besøg. 

3. Handicaphjælperne/ arbejdslederen har mulighed for at kontakte forflytnings-

vejlederen, hvis der i årets løb opstår situationer vedrørende forflytninger i 

hverdagen, som der er brug for hjælp til. 

 

Generelt: 

1. Tilmelding til basis 2 kurset skal ske senest 4 uger før kursusstart til e mail: 

BPA@hjoerring.dk 

 

Af tilmeldingen skal fremgå BPA – brugerens navn og adresse samt antal handicap-

hjælpere. 

 

Undervisningsgruppen 
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