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Internasjonal statistikk over et yrkesliv på 40 år i 
helsesektoren; 
   
«Pleiere med tungt fysisk arbeid, vil kunne oppleve 
sykefravær på ca 140 uker, mens ansatte som møter lave 
fysiske krav, vil oppleve ca 30 ukers sykefravær i løpet av 
deres 40 år i bransjen.»  

Alex Burdorf et al. (2009)

© Per Halvor Lunde

            Vitenskap og statistikk 

Per Halvor Lunde



1% sykefravær - ved 23 normerte stillinger 
= kr 140.000,- 

Økonomi og sykefravær:

1% sykefravær - ved 100 normerte stillinger 
= kr 560.000,- 

(Sintef  2014)

Per Halvor Lunde, 
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Totale besparelser siden 2009 - pr september 2013:  

ca NOK 12.000.000,-  

Investering NOK 480.000,- fra NAV 

Sykefravær fra 29,2% i 2008 - 3,1 % i september 2013. 

Avd. hadde ca 2.000.000,- underskudd hvert år -  i dag, med overskudd.

© Per Halvor Lunde

Hva forteller praksis oss? 
Stabæktunet - Bærum kommune



• Avdelingen gikk med 2 mill. kroner underskudd 
hvert år - og ca 30% i gjennomsnittlig sykefravær.

• Nå går de med overskudd - og har et stabilt 
sykefravær siste 4 år på 3,5 - 5,5% - etter at 
forflytningsprosjektet startet.

Per Halvor Lunde, 



https://nfa.dk/da/nyt/nyheder/2022/plejeafdelingersforflytningskultur



Lav risiko for smerter i jobb

Lavt sykefravær

Hvordan er forflytningskulturen på din avdeling?

Forflytningskunnskap

NFA - 30. mars 2022



Hvor er din avdeling?
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Sir Cooper:     
«Hvis lederen ikke er med - glem det!»

© Per Halvor Lunde

            Mestring i helsesektoren 

Per Halvor Lunde, 



Per Halvor Lunde        www.perlunde.no         www.forflytning.no 
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   Arbeidstilsynet 2007 - 
Oppsummering av kampanjen 
«God vakt!»

    Likeverdige lover

   «Hvis HMS blir en salderingspost, vil det ikke 
bare berøre det daglige arbeidsmiljø, men 
over tid også de ansattes velferd og helse. 
Dette er i direkte konflikt med norsk lov. 
Den sidestiller pasientrettighetslovgivningen 
og de ansattes rettigheter etter 
arbeidsmiljøloven. Begge lovverk skal 
oppfylles.» 

© Per Halvor Lunde

http://www.perlunde.no
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Kommuneadvokaten i Bærum: 

«Husk at hjelp i eget hjem er en frivillig sak!» - og at 
hjelpen alltid gis på visse vilkår.

© Per Halvor Lunde

            Mestring i helsesektoren 
Utfordringer med grensesetting -

nå og i fremtiden:

Per Halvor Lunde, 



• Når en arbeidstaker oppdager risiko for 
helsefare, skal personen kontakte sin leder.

• Går det på helsen løs, er det en vernesak.

• Hvis det ikke gjøres endringer, eller hvis 
problemene fortsetter, kan arbeidstakeren etter å 
ha informert nærmeste leder, kontakte 
verneombudet og evt. også hovedverneombudet.

Saksgang i arbeidsmiljøsaker:

Per Halvor Lunde, 
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For ledere: 

1. At avvikssystemet virker! Om den ansatte som måtte løfte «barnet» på 
18 år ned på gulvet og opp igjen fordi «han likte å ligge på gulvet». 

2. At det er faglige begrunnelser som gjelder - om hvorfor ikke 
alle kan få festklærne på til jul...men en saks hjelper! 

--- 
  
Vår faglige basis: A. Kunnskaper om de naturlige bevegelsesmønstre   
                               B. Kunnskaper om funkjsonsnivåer og grenser

© Per Halvor Lunde

            Mestring i helsesektoren 

Per Halvor Lunde, 



...og vår nye praksis 

15
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For hjemmetjenesten: 

 At bestillerkontoret har arbeidsmiljøbrillene på - og vet 
hva de gir vedtak om - for de som skal gjennomføre det i 
praksis!

© Per Halvor Lunde

            Mestring i helsesektoren 

AML AML

Arbeidsmiljøloven  & Pasientrettigheter

Per Halvor Lunde, 
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1. Om pasienten som krevde at heisen skulle stå utenfor -  og løperen skulle rulles ut på 
gulvet... 

2. Om pårørende som gjemte heisen... 

3. Om pasienten som skulle vaskes på ryggen - i ryggliggende - 160 kg...  

4. Om mor som flyttet barnet til et annet område i samme kommune hver gang det ble 
snakk om å gjøre ting annerledes enn hun ville... 

5. Om da nattevakten gikk… 

6. Om mor med 2 sønner - og som er plassert på det minste rommet i 2. etg. med et lite 
bad med høy terskel - og sønnene vil ikke forandre noe - ei heller la henne bo i første 
etasje med pleieseng og tilgang til kjøkken og stort bad…  

7. Om hun som ikke kunne gå på apoteket for mannen sin, fordi hun skulle spille golf...

© Per Halvor Lunde

            Mestring i helsesektoren 
Utfordringer med grensesetting - nå og i fremtiden:

Per Halvor Lunde, 



Pleieplan og forflytningsplan

- dokumenter som viser hva som skal gjøres - 

og hva både ansatte og bruker/pasient må rette seg etter. 

Per Halvor Lunde, 



Per Halvor Lunde, 



Arbidsmiljo i hjemmetjeneden- EN VEILEDER

;
r
ra

fl A$rifpScatrtbig i Anets ryam - Kb: t&agx ffi

Arbeidsplassvurdering i brukers hjem Vedregg 7 "tdr/r, z

Arbeidsplassvurderingen tar utgangspunkt I de oppgaver, aom skal utfcres I hfemmet

Navn: ...........

Hjelpens art: ............... Telefon:

I Funksionsvurderingevseker JA NEI Konsekvens
Kan soker sitte p& sengekant uten ststte? tr tr
Har ssker sikker stAfunksjon?

Kan det benyttes hensiktsmessige

a$eidsstillinger ved penonlig stellog pleie? tr tr

I Fysiske forhold i hjemmet JA IIEI Konsekvenc
Er det tunge msbler, overmoblering, lose tepper

eller mnet som vanskeliggior pleie og rengioring? E n
Har gulvmopp og stsvsuger teleskoprm / trtrlangt skaft?

Errenholdsartikleneibnrkbarstand? tr tr
Bnrkers toalettsi'tuasjon, er det fare for
risikabelt trmgt a$eid? f, tr
Brukers stellesituasjon, er det fare for
risikabelt hmgt a$eid? tr tr
Kan klesvask transporteres hansiktsmessig? I I
Er det ptoblomer med atkomst til hjemmet? tr tr
Er det syrlige feil ved aktuelle
elektriske installasjoner? tr tr
Er det tilstrekkelig arbeidsbelysning? n tr'

I Medisinn kiemtske/biologiske forhotd JA NEI Konsekyens
Er det forhold rundt smitte/medisin/ behandling
somkrever spesielle forholdsregler? tr tr
Er ssker innforstAtt med t kjope inn
anbefalte rengimingsmidler? tr D
Finnes det allergifremkallende eller
luftfonrrensende elerrenter i boligen? fI D
Er det husdln som er til sjenanse? I D

trtr

http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=79104

http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=79104


,c*t Vdtqg
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Vdlegg 7 side z av z
I Psykiske rrteidsrnilioforhold
Er det mutig I utarbeide felles mfl

' sar[n€n med ssker?
Er det mel& om risiko for
voldsom eller tnrende atferd?

JA NEI Konsekvens

tr!
D!

Spr6k, erdetnoelvare spesieltoppmerksompe? D tr
I Ergonomlske forhold JA IYEI Konsekvens
Hjelpemidler som mt benyttes ved forflytninger:
l. pasientlofter ! tr
2. regulerbar seng, 2- eller 3-motors tr I
3. rullestol
4. toalettstol
5. rullator
Etablere forfl yhingsregime?
Er det problemer i forbindelse med bruk
av hjelpemidler?

I Andre forhold

Ttr
DN

trD

I Senlet vurderiag ev behov for erbeidsplessforbedringer:
Forslag til tiltak for I forebygge slitasje og helsefare
Tiltak rcttes rnot 6rsak til problemet

f Vurdcres det som nedvendig I vere JA ltEI
b ensrtte til I utfore tfenesten? tr n

I Bnrker av qienesten har ansvar for: Tidsfrist

f Kommunens Senester har ansvar for: Tidsfrist:

f Uytt vurderingsbes*plsnlagt:



• Hvis man får penger for arbeidet, er det sjefen 
som bestemmer!

• ...og hvis man ikke gjør som det er bestemt, kan 
man sies opp. (F.eks. ikke følger pleieplanen)

Forholdene i norsk arbeidsliv er bygget på 
følgende:

Per Halvor Lunde, 



Løft eller forflytning?

Per Halvor Lunde
www.perlunde.no     

Løft

Forflytning

http://www.perlunde.no
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Høy risiko - og ingen rehabilitering...kun passivisering!

Per Halvor Lunde, 



Manuelle løft er et problem verden over...

Per Halvor Lunde, 



Hverdagens løftesituasjon med en dement beboer...

Per Halvor Lunde, 



...og et bedre alternativ uten manuelle løft

Per Halvor Lunde, 



Per Halvor Lunde, 



• Med to tomme hender, kan du trøste noen - men 
ikke gjøre fysisk arbeid...

• Spør en annen håndverker - en rørlegger, 
båtbygger, snekker, bonde etc... 

• Husk - vi er først og fremst håndverkere alle 
sammen - ikke akademikere som løser teoretiske 
problemer...

• Beboere og pasienter trenger folk med et godt 
håndlag - det er den gode håndverkerens beste 
kjennetegn.

•Det handler om verktøy for å kunne 
gjøre jobben

Per Halvor Lunde, 



• Førstevalget blant folk uten kunnskap, er 
manuelle løft - av naturlige grunner.

• Amatører velger manuelle løft - ettersom 
alternativet krever kunnskap og ferdigheter de 
ikke har.

• Vi leker ikke helsevesen - derfor kreves det et 
minimum av ferdigheter og et minimum av 
kunnskap - som skal kunne begrunnes faglig. 

Per Halvor Lunde, 



• Pasienten/beboeren/pårørende er i denne 
sammenheng også amatører. De kjenner i 
utgangspunktet ikke til alternativene til manuelle 
løft.

Per Halvor Lunde, 



Per Halvor Lunde, 



 Funksjonsnivåer - funksjonstrappa

1 - 2 - 3
1

2

3
Real-time! 

Nå!

Per Halvor Lunde

Basic 1:



Vår historie 

34

Per Halvor Lunde, 



Helhetlig pleie- og omsorgsskjema (etter Gerica-modellen) 

S. 8 - FUNKSJONSOMRÅDER Del 2 

Navn: 

Fødselsnr.: 

8. Fysisk aktivitet og forflytning:… 

Hjelpemidler: 

9. Personlig hygiene: 

Hjelpemidler:

Per Halvor Lunde, 



Per Halvor Lunde, 



Per Halvor Lunde, 



Konflikter 

Beboer - pårørende - ansatte imellom - leder og 
ansatte

Per Halvor Lunde, 

Hvordan løser vi dem?

Funksjon - hjelpemidler - forflytning, løft og plassforhold



 Funksjonsnivåer - funksjonstrappa

1 - 2 - 3
1

2

3
Real-time! 

Nå!

Per Halvor Lunde

Basic 1:
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Arbeidstilsynet Stord
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   Arbeidstilsynet 2007 - 
Oppsummering av kampanjen 
«God vakt!»

    Likeverdige lover

   «Hvis HMS blir en salderingspost, vil det ikke 
bare berøre det daglige arbeidsmiljø, men 
over tid også de ansattes velferd og helse. 
Dette er i direkte konflikt med norsk lov. 
Den sidestiller pasientrettighetslovgivningen 
og de ansattes rettigheter etter 
arbeidsmiljøloven. Begge lovverk skal 
oppfylles.» 

© Per Halvor Lunde

http://www.perlunde.no


•Kommisjonen/utvalget/ambulant 
team/forflytnigsgruppa/ressursgruppa 
etc.

• Oppgave: ta over de sakene håndverkerne /
ansatte / leder ikke greier eller har mulighet til å 
ordne opp i selv.

• Medlemmer: Hovedverneombud, en leder, en 
sykepleier, en fysioterapeut, en ergoterapeut, 
helsefagarbeider … 

• (Sporadisk kontakt med kommuneadvokat og 
Arbeidstilsyn for spesielt vanskelige saker)

Per Halvor Lunde, 



Tema: 

Nødvendige og /lstrekkelige be/ngelser for 
suksess i forebyggende arbeid - og faglig vekst 
blant personalet.  

Om ledelse, forflytningsveiledning og 
resultater. 

Per Halvor Lunde, 



Forflytningskunnskap – et faglig alternativ til løft i helsesektoren

Per Halvor Lunde, Jerpefaret 22c, 0788 Oslo
Tlf (47) 22145736, (47) 90101558, e-mail: mail@perlunde.no

www.perlunde.no

   FORFLYTNINGSKUNNSKAP

INTERN UNDERVISNING:       

EKSTRAVAKTER og FERIEVIKARER
Institusjon:………………   Avdeling:…..

1. Jeg har fått demonstrert og brukt avdelingens forskjellige sengemodeller,

og selv ligget i sengen(e) for å kunne vite hvordan det kjennes ut for

pasientene når pleierne bruker sengens ulike håndtak og pedaler.

2. Jeg har fått demonstrert og brukt avdelingens personløftere(e) – både

passiv seilheis og ståløfter

3. Jeg har selv blitt heist opp i og personløfternes forskjellige seiltyper (eks:

helseil, toalettseil etc.)

4. Jeg har fått undervisning i FORFLYTNINGSTEKNIKK, og kan :

1. Forflytning av delvis aktiv pasient høyere i seng

2. Forflytning av passiv pasient høyere i seng – 2 pleiere

3. Vende aktiv og passiv pasient over på siden for vasking og evt.

sideleie

4. Sittende forflytning av delvis aktiv pasient fra seng til rullestol

6. Jeg har fått undervisning i brannrutiner ved institusjonen / avdelingen

7. Jeg forplikter meg til å følge denne fagbaserte arbeidsmetodikken –

FORFLYTNINGSTEKNIKK – til beste både for pasienter og personalet

(til forskjell fra løfteteknikk) - som denne institusjonen og avdelingen

arbeider etter.

-------------------------------------------                   ------------------------------------

Avd. leder/forflytningveileder/v.o.                                     Ansatt
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Tungt arbeid er universelle problem -  
Japan, februar 2013

Per Halvor Lunde
www.perlunde.no     

http://www.perlunde.no


Utstyr og investering

• Eks. Storbritannia: 0,3% av driftsbudsjettet

• alt av hjelpemidler til en sykehusavdeling

• 0.03% i vedlikeholdskostnader de 10 neste 
år...

Per Halvor Lunde, 



Hjelpemidler	
som	ikke	er	til	
noen	hjelp...	

...heller	til	
besvær!

52

Per Halvor Lunde
www.perlunde.no     

http://www.perlunde.no


standUP 
løftesete - 

mini eller maxi
for hjemmepleie og sykehjem når 

beboere faller - og skal opp fra gulvet

53

 www.movemaster.no

HMS-art.nr.: 163258 

Eksempler på hjelpemidler som er til nytte

http://www.movemaster.no
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Hva skal til for å lykkes?
Finn de smarte løsningene -

og de riktige verktøyene

www.forflytningsduk.noHMS-art.nr.: 175714

http://www.forflytningsduk.no


• Lederens viktigste rolle for suksess på dette 
feltet, er å skape rom, tid og verktøy.

• Rom/verksted/laboratorium/eksperimentarium - 
et sted å øve og bli god

• Tid til å øve og bli en reflektert praktiker 

• En utfordring - ettersom det er knapphet på både 
folk og tid...men... 

Per Halvor Lunde, 



«Tiden kommer»...«Tiden går»...
Skal det gå fort?  
Hvor fort er fort?  

Fakta: Fort og tungt! -  
Sakte og lett... 

Når mister man kontroll? 
«Fort og gæli» ...eller  

2 sekunder kontrollsjekk...

Filosofi og holdning:

Per Halvor Lunde, 



• Utfordringen er å ikke ha ansatte som sier at de 
gjør som de pleier...

• Når funksjonsnivået endres, må løsningene 
forandres

• ...helt etter Aristoteles sitt berømte utsagn: 
«Når betingelsene forandres, må løsningene 
endres» (Aristoteles, 384 - 322 f. Kr.)

Per Halvor Lunde, 



• Der folk arbeider mye alene, blir det stillstand - 
«vi gjør som vi pleier»...

• Der folk systematisk får anledning til å være 
sammen, blir det utvikling: «Å - det var smart!»

Organisatorisk valg for en leder:    

   - stillstand eller utvikling?

Per Halvor Lunde, 
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            Lederens oppgaver i 
            kulturendrings- og vedlikeholds-prosesser:  

  

�Være tydelig i arbeidsmiljøsaker 
�Etterspørre utviklingen og undervisningsaktiviteten  
�Være fast støtte for forflytningsveilederne 
�Være tydelig i f.h.t. målsetningene 
�Kreve etikk i praksis - subjekt - subjekt -perspektiv 
�Utvikle et trygt læringsmiljø hvor det er naturlig å forbedre løsninger 

man ikke er helt fornøyd med: Prøve - feile - og prøve igjen... 
�Utvikle faglige begrunnelser for atferdsvalg  
�Utvikle ”flersomhet” som læringspotensiale og refleksjonsarena

http://www.perlunde.no
http://www.forflytning.no
http://www.movemaster.no


Per Halvor Lunde

www.forflytning.no 
www.perlunde.no  

www.forflytningsduk.no  
www.youtube.com/perhalvorlunde  

www.facebook.com/forflytning 
www.facebook.com/safepatienttransfer  

 

http://www.forflytning.no
http://www.perlunde.no
http://www.forflytningsduk.no
http://www.youtube.com/perhalvorlunde
http://www.facebook.com/forflytning
http://www.facebook.com/safepatienttransfer


• 12.00-14.45:  

• Prak%sk arbeid og diskusjoner om løsninger.  

• Muligheter og grenser basert på funksjonsnivået til 
bruker / pasient – i «realtime» - et fagbasert 
analyseverktøy for helsepersonell, bruker og 
pårørende.

Per Halvor Lunde, 



• Finne muligheter - og å sette grenser, er den 
profesjonelle helsearbeiders adelsmerke.  

• Amatørene har få grenser...

Per Halvor Lunde, 



   Basic 7: 
   Verktøykasse

Hva finnes i din verktøykasse? 
Sykehus, sykehjem, hjemmepleie ? 

Noe glatt - noe anti-skli - noe å holde i, 
noe som forlenger armene dine, noe å 
sitte på, noe som løfter fra gulv…

1 - 2 - 3

Per Halvor Lunde



   Basic 7: 
   Verktøykasse

Forflytningsduk 

Sklikke, skumplast (vaskeklut, svamp) 

Sengebånd 

Laken, stikklaken (i tøyskapet hos beboeren for hjemmepleien) 

Noe å sitte på, plassere bak beboerens rygg (psoaspute/bleiepakke) 

Etc. etc. tilpasset akkurat din arbeidsplass og dine oppgaver

1 - 2 - 3

Per Halvor Lunde



Når dere har et 
forflytningsproblem - 
tenk:

Den tyngste løsning er...? 

Den vanligste løsning er...?  

De smarteste løsninger er...?  

Per Halvor Lunde



Basic 2:  
Fysikk og krefter i 
bevegelse

1 Friksjon - gnidningsmotstand 

2 Sakte versus hurtig - hastighet og 
akselerasjon 

3 Medbevegelse versus motstand. Hvem - 
og hvor starter bevegelsen? 

1 - 2 - 3

Per Halvor Lunde



Googler dere for å finne 
løsninger i jobben?

Per Halvor Lunde



"Omsorgskrisen	skapes	ikke	av	eldrebølgen.		
Den	skapes	av	forestillingen	om	at	omsorg		
ikke	kan	gjøres	annerledes	enn	i	dag"	
		
(Kåre	Hagen	-	Arendalkonferansen	2011)	

Per Halvor Lunde,

Mestring og omsorg i fremtiden



Dropp vanen - tenk smart!
Forflytningskunnskap og utvikling av forflytningsteknikker

Mental og fysisk forflytning
 

Kunsten å forflytte

Per Halvor Lunde



              Metoder for bruk av forflytningsduk

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Metode «1 - 2 og 3...»

Per Halvor Lunde

HMS-art.nr.: 175714

www.forflytningsduk.no

http://www.forflytningsduk.no


Basic 4:  
Lengder på forflytningsduk

2.0 m - med strake ben
Per Halvor Lunde

1.25 m - med bøyde ben

Basert på atropometriske mål 
(internasjonale gjennomsnittlige kroppsmål)

HMS-art.nr.: 175714
www.forflytningsduk.no

file:///Users/perhalvorlunde/Desktop/Lende%20duk%202.eml
http://www.forflytningsduk.no


Basic 5: Forflytningskunnskap

1. Naturlig bevegelsesmønster 

2. Trykkpunkter=friksjonsområder ved 
bevegelse 

3. Rull trykket til det glatte - og 
forflytt = Båtprinsippet  

1 - 2 - 3

Per Halvor Lunde



Kom med et konkret problem!

1) Kan det løses på faglig vis? 

2) Kan det ikke løses på faglig vis ? 

3) Alternative løsninger?

1 - 2 - 3

Per Halvor Lunde



Gjør du som du 
pleier?

...eller utvikler du deg og forandrer løsninger etterhvert 
som oppgavene og pasientene endrer seg?

Per Halvor Lunde



Er du en forflytter, tilpasser du 
løsningene etter forholdene - fordi du 

også er mentalt forflyttet.

Per Halvor Lunde



Per Halvor Lunde

www.forflytning.no 
www.perlunde.no  

www.forflytningsduk.no  
www.youtube.com/perhalvorlunde  

  
 

Nyttige linker for fag og videoer:

http://www.forflytning.no
http://www.perlunde.no
http://www.forflytningsduk.no
http://www.youtube.com/perhalvorlunde

