
 

Spilerdug og Forflytning 

Efterår 2019 

Kom og vær med 

Gratis 



Spilerdug og Forflytning hører sammen 

Forflytningsdagen er for dig, der gerne vil i gang med at bruge spilerdug og for 

dig, der allerede anvender spilerdug, men som ikke tidligere har været på kur-

sus i almen brug af spilerdug.  

Dagen vil bestå af mange praktiske øvelser ved plejesenge og kørestole, hvor du 

forflytter og anvender spilerdug. På den måde vil principperne samt håndelaget 

”leges” ind, så du når dagen er omme, er blevet en god forflytter. 

 

For en god forflytter er spilerdug let at placere og let at fjerne. Du ved hvor 

spilerdugen skal placeres og i hvilken retning den skal gøre nytte.  

Hver arbejdsplads kan max. deltage med 4 personer og det er først til mølle-

princippet.  

Der vil blive serveret morgenmad og der vil være vand hele dagen. Den øvrige 

forplejning skal du selv sørge for. 

Tilmelding sker ved at du tilmelder dig på hjemmesiden: www.spilerdug.dk 

     Du vil høre fra os ca. 3 uger inden kursusdagen. 

 

  Næstved  8. oktober, ZBC Sjælland  

  Odense   8. oktober, AMU Fyn skolen 

  Horsens   22. oktober, SIC Regionshospitalet Horsens 

  København  12. november, Metropol København    

  



Dagen indeholder 

Kl. 8.30-15.00 

• Det naturlige bevægemønster: Viden om Den Naturlige Bevægelse er ud-

gangspunktet, når vi guider eller hjælper en anden person til at forflytte sig. 

Tager vi altid udgangspunkt i Den naturlige bevægelse, bliver det lettere for 

personen at være aktiv i forflytningen og lettere for os at hjælpe. 

 

• Spilerdugsprincipper: Principperne er enkle, men har stor indflydelse på 

hvor meget du får ud af at anvende spilerdug. Kan du de grundlæggende 

spilerdugsprincipper, bliver både de generelle og specielle forflytninger 

lettere. 

 

• Forflytninger: Vi arbejder ved seng og kørestol med konkrete forflytninger, 

hvor principper omsættes til praksis. Du får her en erfaring og et håndelag 

du kan bruge i hverdagen. 

Obs. Du vil inden kurset få adgang til vores e-læringskursus som vi forventer at 

du har gennemført før kursusdagen. Vi håber, at det vil understøtte din læring. 

Vi glæder os 

Dorte, Helle & Nanna 



Tilmeld dig på www.spilerdug.dk 

mailto:info@spilerdug.dk

