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Vuxen | Manuell förflyttning

Kurslängd:
Halvdag 3 timmar eller  
heldag 6 timmar.

Antal deltagare
Min. 8 / max 16.

Plats
 I er lokal med säng. 
1 säng / 4 deltagare.

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri.
Vi bjuder på fika.

Utbildare
Ole Lindahl Thy  
Fysoterapeut

Vad är en bra förflyttning?
Detta är en utbildning som främst kommer att ge deltagarna större kunskap om ergonomi 
och olika positionerings- och förflyttningslösningar som kan användas i dagliga arbetet.

Hur går det till: Kurslängden erbjuds som halvdag 3 tim eller heldag 
6 tim. På heldagars kurs ges framförallt mer tid till 
praktiska övningar. 
Deltagarna kommer att få goda möjligheter att prova 
olika förflyttningslösningar och hjälpmedel i praktiken

Innehåll: Teori och praktik som består av:
• Ergonomiska principer vid förflyttning
• Bedömning av brukare med olika funktionsnivåer
• Analys och riskbedömning vid olika 

förflyttningssituationer
• Förflyttnings- och positioneringslösningar 

anpassade efter brukarens behov av assistans.

För vem: Utbildningen vänder sig till arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter som handleder och/eller förskriver 
förflyttningshjälpmedel

Anmälan och frågor: Inger Skärin, inger.skarin@etac.com, tel 0371–58 72 21
Caisa Jerrå, caisa.jerra@etac.com, tel 08–633 47 14
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Vuxen | Manuell förflyttning

Kurslängd:
3 timmar.

Antal deltagare
Min. 8 / max 16.

Plats
I er lokal med  
1 säng / 4 deltagare.

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri.
Vi bjuder på fika.

Utbildare
Den utbildare / säljare från Etac  
som är verksam i er region. 

Från två till en
Det finns tyvärr inte möjlighet att alltid vara flera vårdare vid förflyttningar. Hur kan man 
som vårdare lösa olika förflyttningar på egen hand? Krävs det alltid två eller flera vårdare 
vid förflyttning av patienter med omfattande vårdbehov? 

Hur går det till: Under denna utbildning kommer vi att visa och 
diskutera olika former av förflyttningstekniker, metoder 
och produkter som kan hjälpa till att reducera 
behovet av assistans; från två till en vårdare för vissa 
patientgrupper.

Innehåll: Teori och praktik som består av:
• Analysera vilket behov av vårdpersonal som krävs 

för att utföra säkra förflyttningar
• Säkra metoder vid ensamarbete
• Tips om produkter och användningen av dessa
• Praktisk träning

För vem: Denna utbildning vänder sig i första hand till dig 
som arbetar som arbetsterapeut, fysioterapeut och 
enhetschef.

Anmälan och frågor: Inger Skärin, inger.skarin@etac.com, tel 0371–58 72 21
Caisa Jerrå, caisa.jerra@etac.com, tel 08–633 47 14
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Vuxen | Manuell förflyttning

Kurslängd
Halvdag 3 timmar eller  
heldag 6 timmar.

Antal deltagare
Min. 4 / max 12.

Plats
I er lokal med lyft.

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri.
Vi bjuder på fika.

Utbildare
Den utbildare / säljare från Etac  
som är verksam i er region. 

Utprovning av lyftsele
På denna utbildning går vi igenom vad som påverkar valet av lyftsele och hur vi gör för att 
hitta rätt lyftsele till den enskilde brukaren vid olika förflyttningssituationer. 

Hur går det till: Deltagarna kommer att få möjlighet att prova ut en eller 
flera lyftselar för att få en referenslista i sitt dagliga 
arbete.
Kurslängden erbjuds som halvdag 3 tim eller heldag 
6 tim. På heldagars kurs ges framförallt mer tid till att 
praktiskt testa olika modeller av lyftselar.

Innehåll: Teori och praktik som består av:
• Vad är det som påverkar valet av lyftsele
• På vilka olika sätt kan jag placera en lyftsele
• Olika sätt att applicera en lyftsele 
• Prova ut en personlig lyftsele

För vem: Denna utbildning vänder sig i första hand till dig som 
förskriver och provar ut lyftselar.

Anmälan och frågor: Inger Skärin, inger.skarin@etac.com, tel 0371–58 72 21
Caisa Jerrå, caisa.jerra@etac.com, tel 08–633 47 14
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