
KURSER 2017

Vi utbildar i förflyttning –  
positionering – hjälpmedel – 
bostadsanpassning

Hos oss blir du certifierad!



VÅRA KURSER 
Välkommen till Hjälpmedelcenter Sverige! 
På våra kurser varvar vi teori och praktiska övningar 

i hemlika miljöer med produkter från mer än trettio 

hjälpmedelsleverantörer. Kurserna hålls i våra lokaler 

i Göteborg och Stockholm. 

I kursavgiften ingår alltid kursmaterial samt för- och 

eftermiddagsfika.

På vår hemsida www.hmcsverige.se/utbildning/kurser 

kan du läsa mer detaljerat om kursinnehåll och vilket 

kursmaterial som ingår i respektive kurs. 

Kursanmälan 
Anmälan görs enklast på vår hemsida. Bekräftelse 

skickas till din e-postadress. Vi fakturerar kurs- 

avgiften till den fakturamottagare du angett i  

din kursanmälan.

Uppdragsutbildningar 
De flesta av våra utbildningar kan även anordnas på 
uppdrag. Utbildningen hålls då i vår välutrustade 

utbildningslokal i Göteborg eller i uppdragsgivarens 

lokaler. Läs mer på vår hemsida www.hmcsverige.se/

utbildning/uppdragsutbildningar.

Om oss

CERTIFIERING INOM FÖRFLYTTNINGSKUNSKAP
Vi certifierar yrkespersonal inom förflyttningskunskap när de genomgått utbildning hos oss. 

1) Certifierad handledare i grund- 
 läggande förflyttningskunskap

• Manuella förflyttningar 
• Förflyttning med personlyft
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2) Certifierad utbildare i  grund- 
 läggande förflyttningskunskap

• Manuella förflyttningar  
• Förflyttning med personlyft

 Samt:
• Den pedagogiska vägen – att  

 skapa inlärning på bästa sätt
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3) Certifierad utbildare i avancerad  
 förflyttningskunskap

• Manuella förflyttningar   

• Förflyttning med personlyft  

• Den pedagogiska vägen 

 Samt tre av följande kurser:
• Extrem fetma – förflyttning
• Smärta – förflyttning
• Rörelseförmåga vid demenssjukdom

• Hjälpmedelskunskap
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Foto:  

HMC/Ola Kjelbye

Läs mer på  

www.hmcsverige.se/ 

certifiering
Har du redan gått kursen manuella förflyttningar eller förflyttning med 
personlyft, men det var några år sedan? Gå våra uppgraderingskurser! 
Läs mer på vår hemsida.



Grundkurser

Ort: Göteborg och Stockholm

Längd: Fyra dagar

Kursledare: Kicki Reifeldt leg. arbetsterapeut 

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se 

Kostnad: 8 400 kr (exkl. moms) 
inklusive kursmaterial och fika. 

Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedels- 
konsulenter och rehabassistenter.

 
Kursen ges även som uppdragsutbildning.

Finns även som uppgraderingskurs!

På den här kursen får du den grund i manuella förflyttningar 
som du behöver för att kunna anpassa förflyttningar utifrån 
olika situationer. Du lär dig att skapa förutsättningar för en 
person att vara aktivt deltagande i sina förflyttningar med 
hänsyn till individuell rörelseförmåga.

Förflyttningar sker dygnet runt inom all vårdverksamhet och är 
den vanligast förekommande arbetsuppgiften för omvårdnadsper-

sonal. Som arbetsterapeut och fysioterapeut är det ofta ditt ansvar 
att undervisa personalen i förflyttningskunskap. Du förväntas 
kunna bedöma vårdtagarens medverkan i förflyttningen så att inte 
hjälpinsatsen blir felaktig. Denna kurs ger dig kunskap och trygg-

het i att analysera och utföra manuella förflyttningar så att du kan 
utföra denna uppgift på bästa sätt.

1 MANUELLA FÖRFLYTTNINGAR
Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram

Ort: Göteborg och Stockholm

Längd: Tre dagar

Kursledare: Kicki Reifeldt leg. arbetsterapeut
Nina Waern leg. fysioterapeut

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se 

Kostnad: 6 300 kr  (exkl. moms) 
inklusive kursmaterial och fika. 

Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedels- 
konsulenter och rehabassistenter.

 
Kursen ges även som uppdragsutbildning.

Finns även som uppgraderingskurs!
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På den här kursen får du kunskap om vilka personlyftar och 
lyfttillbehör som finns på marknaden. Du lär dig att analysera 
riskfaktorer samt att arbeta säkert med personlyft.

Vår metod för utprovning av individanpassad lyftsele och lyftbygel 
bygger på vårdtagarens medverkan, stödbehov, muskeltonus och 
funktionsnedsättning.  Den hjälper dig att motivera valet av lyftsele 
på ett pedagogiskt sätt. Du lär dig att arbeta med personlyften på 
ett ergonomiskt riktigt sätt och att applicera olika typer av lyftselar. 
En särskilt värdefull kurs för dig som arbetar med förskrivning av 

personlyftar.

FÖRFLYTTNING MED PERSONLYFT
Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram

Ort: Göteborg och Stockholm

Längd: Två dagar

Kursledare: Carina Jerlov pedagog 

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se

Kostnad: 5 900  kr (exkl. moms) 
inklusive kursmaterial och fika. 

Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedels- 
konsulenter och rehabassistenter.

 
Kursen ges även som uppdragsutbildning.
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På den här kursen får du lära dig en kvalitetssäkrad och pro-
fessionell metod för att effektivisera dina möten med vård-
tagare, anhöriga såväl som kollegor.

Behöver personal inom hälso- och sjukvård verkligen lära sig pedago- 

gik? Ja, det finns få yrken där kommunikation och förmedling av 
kunskap är lika viktigt som inom vården. På denna kurs får du 

konkreta redskap för att förmedla din kunskap på ett begripligt 

sätt, vare sig det är i ett samtal eller genom att du håller en utbildning. 
Teori blandas med praktiska övningar, det pedagogiska uttrycket 
”learning by doing” går som en röd tråd genom kursen.

DEN PEDAGOGISKA VÄGEN  
– ATT SKAPA INLÄRNING PÅ BÄSTA SÄTT 
Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram



Avancerade kurser 

Ort: Göteborg

Längd: Två dagar

Kursledare: Kicki Reifeldt leg. arbetsterapeut

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se 

Kostnad: 5 900 kr (exkl. moms) 
inklusive kursmaterial och fika. 

Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedels- 
konsulenter och rehabassistenter.

 
Kursen ges även som uppdragsutbildning, men hålls i vår lokal i 
Göteborg på grund av kursens utrustningskrav.
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På den här kursen får du kunskap om hur fetma påverkar 
mobilitet och rörelse samt vilka konsekvenser extrem fetma 
får för omvårdnadsarbetet och förflyttningar. 

Extrem fetma är en av framtidens 

största utmaningar för sjukvården 

och ett område som ställer extra stora 

krav på vårdpersonal när det gäller 

bemötande och stöd i förflyttningar. 
Vi är experter på hur förflyttningar 
med denna patientgrupp kan ske på 

ett professionellt och ergonomiskt 

bra sätt. Förflyttningar tränas på en 
tyngddocka som väger 180 kg.

EXTREM FETMA – FÖRFLYTTNING
Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram

Ort: Göteborg

Längd: Två dagar

Kursledare: Kicki Reifeldt leg. arbetsterapeut 
Eva Götharson leg. smärtsjuksköterska

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se 

Kostnad: 5 900 kr  (exkl. moms) 
inklusive kursmaterial och fika. 

Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedels- 
konsulenter och rehabassistenter.

 
Kursen ges även som uppdragsutbildning, men hålls i vår lokal i 
Göteborg på grund av kursens utrustningskrav.
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På den här kursen får du kunskap om grundläggande smärt- 
fysiologi och behandling samt hur man kan lösa olika förflytt- 
ningsbehov för vårdtagare med långvarig smärta.

Du som arbetar inom sjukvård och på vårdboenden möter dagligen 

vårdtagare med smärta, olika typer av smärtupplevelser som får 
konsekvenser i omvårdnadsarbetet. Att ge stöd i förflyttningar för 
en människa som lever med smärta kräver kunskap och engagemang 

utöver det vanliga, eftersom smärtupplevelsen och vad som orsakar 
smärta är individuellt.

SMÄRTA – FÖRFLYTTNING
Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram

Ort: Göteborg

Längd: Två dagar

Kursledare: Cristina Wångblad fil. mag. och 
leg. fysioterapeut  

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se 

Kostnad: 5 900  kr (exkl. moms) 
inklusive kursmaterial och fika. 

Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedels- 
konsulenter och rehabassistenter.

 
Kursen ges även som uppdragsutbildning.
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På den här kursen får du fördjupad kunskap och förståelse för 
hur demenssjukdomar påverkar en människas rörelseförmåga. 

Antalet personer med demenssjukdom ökar ständigt. Samtidigt 

som forskning pågår för att utveckla läkemedel och vaccin mot 

demenssjukdomar finns stora behov av att även utveckla omvård-

naden och omsorgen kring dessa patienter. Denna kurs erbjuder

teoretiska genomgångar och praktiska övningar kring hur kom-

munikation, bemötande och främjande av fysisk aktivitet kan 
underlätta för en person att röra sig trots kognitiv funktions-

nedsättning.

RÖRELSEFÖRMÅGA VID DEMENSSJUKDOM 
Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram



Avancerade kurser, Temadagar och Utbildningsmaterial

Ort: Göteborg

Längd: Två dagar

Kursledare: Kicki Reifeldt leg. arbetsterapeut
Dina Jacobson jurist 

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se 

Kostnad: 5 900  kr (exkl. moms) 
inklusive kursmaterial och fika. 

Målgrupp: Personer som arbetar med hjälpmedel; 
Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedels- 
konsulenter, hjälpmedelstekniker, chefer och 
tjänstemän.

 
Kursen ges även som uppdragsutbildning.

En kurs utformad för dig som arbetar med hjälpmedel. Du får 
lära dig vem som ansvarar för vad, när ett hjälpmedel ska provas 
ut och förskrivas. Du får också lära dig att på ett opartiskt sätt 
bedöma hjälpmedel utifrån en användares status. 

Vi går igenom hur det går till när man skapar ett helt nytt hjälp-

medel. Vi synar skillnaden mellan medicintekniska hjälpmedel 
och konsumentprodukter, båda förskrivningsbara. Du får också 
insikt hur man som förskrivare bör förhålla sig till omgivningens 

önskemål och krav för att inte tappa fokus på uppdraget – att 

bedöma ett hjälpmedelsbehov och förskriva rätt hjälpmedel till 

rätt person. 

HJÄLPMEDELSKUNSKAP 
– PRODUKTEN, ANVÄNDAREN OCH PERSONALENS ANSVAR
Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram

Skrifter & affischer
Beställ på www.hmcsverige.se/utbildning/skrifter 

För dig som utbildar 
Använd dig av våra skrifter för att fördjupa 

kompetensen hos dina medarbetare.

Arbeta med manuella förflyttningar  
 – för dig som arbetar med enkla hjälp- 

  medel i förflyttningar 

85 kr exkl. moms och porto

Arbeta med personlyft  
 – för dig som arbetar med personlyftar  
  och lyftselar 

85 kr exkl. moms och porto

För dig som förskriver hjälpmedel
Vi erbjuder professionella och oberoende 

översikter över hjälpmedel.

Hjälpmedel för överviktiga  
 – förteckning över hjälpmedel för överviktiga

300 kr exkl. moms och inkl. porto

Affischer för rullstolsanvändare  
 – set om två affischer: kontrollera sitt-
  ställningen och kontrollera rullstolen

200 kr exkl. moms och porto

Affisch över lyftselar  

 – liten och stor

200 kr exkl. moms och porto

Ort: Göteborg och Stockholm

Längd: kl. 10.00 – 15.00

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se 

Kostnad: Gratis! (men en avgift tas ut om avanmälan ej 
görs i tid). Alla deltagare bjuds på en lättare 
lunch och fika.

Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedels- 
konsulenter och rehabassistenter

 
Läs mer och anmäl dig via www.hmcsverige.se/utbildning/temadagar 

Våra temadagar 2017 

Anpassat efter aktuellt tema har inbjudna leverantörer med sig 

ett urval av hjälpmedel för såväl aktiva användare/patienter som 

användare i behov av mer stöd. Välkommen att tillsammans med 

kollegor och våra medverkande leverantörer lära dig mer, jämföra 
och prova hjälpmedel i våra fina utbildningslokaler i Göteborg 
och Stockholm.

TEMADAGAR
Lär dig mer genom att delta på våra tre temadagar.

Tema 1:  
SITTANDE

Tema 2:  
ENSAMARBETE

Tema 3:  
LYFTSELAR

NYHET

Kommer 
under
 2017 NYHET

NYHET
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Specialkurser 

Ort: Göteborg och Stockholm

Längd: Tre dagar

Kursledare: Dorte Støvring fysioterapeut

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se 

Kostnad: 7 800 kr (exkl. moms) 
inklusive kursmaterial och fika. 

Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehab- 
assistenter samt hjälpmedelstekniker och 
hjälpmedelskonsulenter som arbetar med posi- 
tionering av personer med funktionsnedsättningar.

 
Kursen ges även som uppdragsutbildning.

På den här kursen får du teoretiska kunskaper i hur deformi- 
teter och felställningar utvecklas och praktiska kunskaper 
kring hur dessa kan bedömas, korrigeras och anpassas.

Kursen ger dig verktyg för att undersöka vårdtagarens rörlighet, 
samt hur den påverkar olika sitt- och liggställningar. Du får större 

kunskap kring varför människor sitter och ligger som de gör, samt 
när och hur du ska korrigera eller kompensera i förhållande till 

vårdtagaren. Vi går också igenom hur du bör prioritera mellan 

liggande och sittande position utifrån ett 24-timmarsperspektiv. 

Även du som deltagare bidrar till kursen genom frågeställningar 

och patientfall.

24-TIMMARS POSITIONERING

Ort: Göteborg och Stockholm

Längd: Fem dagar

Kursledare: Bengt Engström leg. sjukgymnast

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se

Kostnad: 10 500 kr  (exkl. moms) 
inklusive kursmaterial och fika. 

Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpme-
delskonsulenter och rehabpersonal.

På den här kursen får du god kunskap om sittande i rullstol 
och hur olika typer av rullstolar påverkar ADL-funktioner 
som mobilitet, uppresning, överflyttning och matsituationer. 
Du lär dig att analysera sittande på ett djupare plan och hur 
design och materialval spelar in för att anpassa rullstolar för 
olika användares behov. 

Internationellt erkände Bengt Engström håller utbildningar i 

hela världen men det är hos oss du får chansen att ta del av hans 

expertis under en så omfattande utbildning. ”Gör din drömkurs”, 
var uppdraget som Bengt fick och du har nu möjlighet att ta del 
av resultatet!

ERGONOMISKA ASPEKTER  
– ANPASSNING AV RULLSTOL

Ort: Göteborg

Längd: Två dagar

Kursledare: Börje Westergren & Jan Gräshag   
hjälpmedelstekniker  

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se 

Kostnad: 7 200  kr (exkl. moms) 
inklusive kursmaterial och fika. 

Målgrupp: Hjälpmedelstekniker eller personer som i 
sitt arbete besiktigar personlyftar och/eller 
vårdsängar.

 
Kursen ges även som uppdragsutbildning.

På den här kursen får du lära dig utföra besiktningar på 
personlyftar och vårdsängar samt få en övergripande förståelse 
för bakomliggande krav enligt lagar och förordningar. Du får 
även en metod för riskanalys och avvikelsehantering.

Med hjälp av våra erfarna hjälpmedelstekniker får du Sveriges 

enda opartiska grundutbildning i besiktning av personlyftar och 
vårdsängar. Kursen hjälper dig att utveckla och stärka dig i din 

yrkesroll och ger dig den teori och de redskap du behöver för att 
kunna besiktiga dessa hjälpmedel.

BESIKTNING OCH FUNKTION  
– PERSONLYFTAR OCH VÅRDSÄNGAR



Specialkurser

Ort: Göteborg

Längd: En dag

Kursledare: Madeleine Stenius undersköterska 
Carin Bergfeldt leg. arbetsterapeut 

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se 

Kostnad: 3 600 kr (exkl. moms) 
inklusive kursmaterial och fika. 

Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedels- 
konsulenter, hjälpmedelstekniker, sjuksköterskor 
och undersköterskor.

På den här kursen får du fördjupad kunskap om trycksår hos 
personer med nedsatt rörlighet och hur du med en helhetssyn 
kan förebygga samt behandla trycksår. 

Genom kunskap om hur ett trycksår kan uppkomma, om riskfak-

torer och modern sårbehandling, får du kompetens att instruera 
vårdtagare och handleda omvårdnadspersonal i vilka förebyggande 
och behandlande åtgärder som kan behövas. Du får också goda 

kunskaper om vilka hjälpmedel som finns för att minska risken 
för tryck och skjuv vid positionering i säng och rullstol, vid hy-

giensituationer och vid överflyttningar.

TRYCKSÅR  
– FÖREBYGGA OCH BEHANDLA, HJÄLPMEDEL OCH LIVSSTILSFÖRÄNDRING  

Ort: Göteborg

Längd: Fem dagar

Kursledare: Sofia Backåberg fil. dr, leg. fysioterapeut

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se 

Kostnad: 10 500 kr  (exkl. moms) 
inklusive kursmaterial och fika. 

Målgrupp: Arbetsterapeuter och fysioterapeuter, du 
ska också ha genomgått HMC Sveriges kurs 
i manuella förflyttningar eller motsvarande 
utbildning. 

 
Kursen är en påbyggnadskurs med förkunskapskrav, se “Målgrupp”.

På den här kursen får du lära dig att analysera våra vardagliga 
rörelser från liggande, sittande och stående position för att  
kunna bedöma självständighetsnivå och motorisk förmåga. 

Ensamarbete är en realitet för många som arbetar inom vården, 
vilket ställer stora krav på samarbete, kommunikation och en 
bedömning av i vilken utsträckning vårdtagaren medverkar i sina 

förflyttningar. På denna kurs får du förutsättningar att på ett 
djupare plan kunna bedöma hur vårdtagarens rörelser avviker 

och påverkar förflyttningen och hur mycket stöd som krävs för 
att genomföra förflyttningen. Du får konkreta instrument för din 
analys samt verktyg för att fastslå vilka specifika rörelser som kan 
behöva extra stöd eller tränas upp.  

OBS!

Förkunskaps-

krav!

NYHET RÖRELSEANALYS VID FÖRFLYTTNINGAR
– ETT INSTRUMENT FÖR BEDÖMNING AV INDIVIDUELL RÖRELSEFÖRMÅGA  

Ort: Göteborg och Stockholm

Längd: Två dagar

Kursledare: Leif Jalenius arkitekt 
 Dina Jacobson jurist

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se 

Kostnad: 7 200  kr (exkl. moms) 
inklusive kursmaterial och fika. 

Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, handläggare 
samt övriga som arbetar med handläggning 
och intygsskrivning i bostadsanpassnings- 
processer. 

På den här kursen får du lära dig om bostadsanpassnings-
bidrag och vad det kan användas till för att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv 
som möjligt i sin bostad. 

Våra erfarna föreläsare går igenom processen och regler kring 

bostadsanpassningsbidrag och de steg som leder fram till en bra 

bostadsanpassning. Extra fokus läggs på intygsskrivning samt 
roll- och ansvarsfördelningen mellan sökande, intygsskrivare 
och handläggare, där intygsskrivaren ofta också har en roll som 
sakkunnig.

BOSTADSANPASSNINGNYHET



Hjälpmedelcenter Sverige 

www.hmcsverige.se

E-post: kontakt@hmcsverige.se

Tel: 0703 - 715 715

Hjälpmedelcenter Sverige

På Hjälpmedelcenter Sverige har vi hållit kurser i 
förflyttningskunskap i över 20 år. Vårt arbete bygger 
på oberoende, beprövad erfarenhet och vilar på 
vetenskaplig grund. Fokus för våra utbildningar 
är att tillvarata och stödja användarens individuella 
förmågor för optimal delaktighet. 

Vi som utbildar i förflyttningskunskap på Hjälpmedelcenter 
Sverige är legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter. 
Dessutom samarbetar vi med kursledare som specialiserat sig inom 
andra områden, till exempel smärtsjuksköterska, jur. kand., pedagog,  
hjälpmedelstekniker och arkitekt.

Hjälpmedelcenter Sverige har förutom utbildningsverksamhet också följande resurser:
 • Världsunik utställningslokal
 • Internationella samarbeten
 • Kombinationsdatabas personlyftar – lyftselar
 • Skrifter och rådgivning – gratis resurser via hemsidan
 • Bostadscenter.se 

 

Du hittar alla våra kurser på 
www.hmcsverige.se

VI KAN FÖRFLYTTNING!


