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KURSER 2019
Vi utbildar i förflyttning • positionering 

hjälpmedel • bostadsanpassning

Hos oss blir du certifierad!
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OM OSS 
På Hjälpmedelcenter Sverige – HMC Sverige – 
har vi hållit kurser i förflyttningskunskap i över 
20 år. Vårt mål är att skapa aktivitet och rörelse 
på ett säkert och skonsamt sätt, för patient såväl 
som personal. Vårt arbete bygger på oberoende, 
beprövad erfarenhet och vilar på vetenskaplig 
grund.  Alla våra kursledare är specialister inom 
sina respektive utbildnings områden. Vi som 
utbildar i förflyttningskunskap på Hjälpmedel
center Sverige är legitimerade arbetsterapeuter 
och fysioterapeuter. 

KURSER OCH 
UPPDRAGSUTBILDNINGAR 
På HMC Sveriges kurser i Göteborg varvar vi 
teori och praktiska övningar i hemlika miljöer. 
I vår lokal finns hjälpmedel och produkter från 
fler än trettio leverantörer och samarbetspart
ners. I kursavgiften ingår alltid kursmaterial 
samt för och eftermiddagsfika. De flesta av våra 
kurser ges också som uppdragsutbildningar. 
Utbildningen hålls antingen i vår välutrustade 
utbildningslokal eller i uppdragsgivarens lokaler. 
Du kan läsa mer om våra kurser och uppdrags
utbildningar på:
 www.hmcsverige.se/utbildning

Ort: Göteborg och Stockholm

Längd: En dag. Tid 10.00 – 15.00

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se 

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

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

Tillsammans med kolleger och medverkande leverantörer får du jämföra 
och prova de senaste hjälpmedlen på marknaden för såväl aktiva patienter 
som patienter i behov av mer stöd.

Temadagarna är kostnadsfria och vi bjuder på en lättare lunch och fika i 
samband med aktuell temadag.

TEMADAGAR 2019

Tema 1  

HJÄLPMEDEL FÖR 
ÖVERVIKTIGA 

Tema 2  

FÖRFLYTTNINGAR 
I SÄNG

Tema 3  
REHABILITERING

VID
FÖRFLYTTNING

GRATIS!
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CERTIFIERING INOM FÖRFLYTTNINGSKUNSKAP
Hos oss blir du certifierad!

 Certifierad handledare i grund- 
 läggande förflyttningskunskap

• Manuella förflyttningar 
• Förflyttning med personlyftar

1  Certifierad utbildare i grund- 
 läggande förflyttningskunskap

• Manuella förflyttningar  
• Förflyttning med personlyftar

 Samt:
• Den pedagogiska vägen

2  Certifierad utbildare i avancerad  
 förflyttningskunskap

• Manuella förflyttningar  
• Förflyttning med personlyftar 
• Den pedagogiska vägen 

 Samt tre av följande kurser: 
• Extrem fetma – förflyttning
• Smärta – förflyttning
• Rörelseförmåga vid demenssjukdom
• Kognitivt stöd vid demenssjukdom
• 24timmars positionering

3

För undersköterskor, rehabassistenter och förflyttningsinstruktörer 

 Certifierad förflyttningsinstruktör i 
 grundläggande förflyttnings- 
 kunskap

• Grundkurs för förflyttnings
 instruktör del 1 
• Grundkurs för förflyttnings 
 instruktör del 2

1  Certifierad förflyttningsinstruktör  
 i avancerad förflyttningskunskap

 
• Grundkurs för förflyttningsinstruk 
 tör del 1 + 2

 Samt:
• Avancerad kurs för förflyttnings
 instruktör

2  Certifierad förflyttningsinstruktör  
 i avancerad förflyttningskunskap  
 & pedagogik

• Grundkurs för förflyttningsinstruk 
 tör del 1 + 2
• Avancerad kurs för förflyttnings 
 instruktör

 Samt: 
• Den pedagogiska vägen

3

För dig som besiktar personlyftar och vårdsängar 

 Certifierad besiktningsman

•  Besiktning och funktion – 
 personlyftar och vårdsängar

1

För arbetsterapeuter, fysioterapeuter,  
hjälpmedels konsulenter och rehabpersonal

NYHET!

NYHET! Läs mer på 
www.hmcsverige.se/

certifiering
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Längd: Fyra dagar

Kursledare: Nicola Parmelund leg. fysioterapeut 

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se 

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

 
Kursen ges även som uppdragsutbildning.

Att hantera förflyttningar på rätt sätt är av avgörande betydelse både 
för patient och vårdpersonal. Fokus i den här kursen ligger på att 
stärka patientens egen förmåga, eliminera onödig smärta och att hjälpa 
vårdpersonal att undvika belastningsskador på ett mätbart sätt.

På denna kurs får du lära dig fundamentet i manuella förflyttningar; en 
analys av patientens rörelseförmåga över hela dygnet. Du får kunskap 
att på ett strukturerat och professionellt sätt välja rätt manuellt stöd 
eller hjälpmedel. Patientens delaktighet är alltid i fokus. Med stöd av 
vår metod, som bygger på forskning och många års beprövad erfarenhet 
av förflytt ningskunskap, kan du direkt komma igång med ditt kliniska 
arbete och handledning av personal. 

1 MANUELLA FÖRFLYTTNINGAR
Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram

Längd: Tre dagar

Kursledare: Martin Gottfridsson leg. fysioterapeut

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se 

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

 
Kursen ges även som uppdragsutbildning.

1

För att kunna bemöta såväl patientens som personalens behov av 
en säker och värdig förflyttning behöver du bli trygg i arbetet med 
personlyftar och förskrivning av individuell lyftsele.

För att patienten ska få rätt lyftsele får du lära dig vår modell för ut
provning, som baseras på patientens funktionsnivå och stödbehov. Det 
ska kännas tryggt och säkert att bli förflyttad. På kursen får du veta vilka 
olika typer av lyftselar som finns och hur du på ett strukturerat och 
profession ellt sätt kan bedöma och hantera en utprovning och dessutom 
förklara ditt val av lyftlösning för vårdpersonalen. 

Du kommer också lära dig att analysera risker och hur man ska arbeta 
med en personlyft på ett säkert sätt. Med hjälp av denna kurs kan du 
direkt komma igång med förskrivning och handledning av personal. 

FÖRFLYTTNING MED PERSONLYFTAR
Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram

UPPDATERINGSKURSER
Manuella förflyttningar & 
förflyttning med personlyftar
För dig som tidigare gått Manuella förflyttningar/För
flyttning med personlyftar men behöver en uppdatering.  
På denna kurs får du behörighet att bli certifierad. Du får 
möjlighet att fräscha upp dina kunskaper, aktuellt kurs
material och möjlighet att få hjälp med dina svåraste patient
fall tillsammans med vår kursledare och erfarna kollegor.

Läs mer på vår hemsida!
Kurserna ges även som uppdragsutbildningar.
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Längd: 2 + 2 dagar

Kursledare: Martin Gottfridsson leg. fysioterapeut &
Nicola Parmelund leg. fysioterapeut

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se 

Målgrupp: Undersköterskor, rehabassistenter och förflytt-
ningsinstruktörer

 
Kursen ges även som uppdragsutbildning.

Att hantera förflyttningar på rätt sätt är av avgörande betydelse för 
både patient och vårdpersonal. Fokus i dessa grundkurser ligger på 
att lära sig HMC Sveriges metod för att med en enkel analys kunna 
individanpassa och utföra förflyttningar utifrån patientens behov, med 
ett 24-timmarsperspektiv. Du får kunskap kring hur du minimerar 
belastningen för vårdpersonal på ett mätbart sätt och verktyg för att 
kunna göra riskanalyser. 

Genom HMC Sveriges metod får du inte bara redskap att lära dina kolle
gor, du får även ett redskap för att lättare kunna kommunicera patienters 
behov till rehabpersonal. Kurserna är uppdelade på två tillfällen men ska 
ses som en helhet för att kunna verka som förflyttningsinstruktör med goda 
kunskaper inom såväl manuella förflyttningar som att arbeta med person
lyftar.

1 GRUNDKURS FÖRFLYTTNINGSINSTRUKTÖR DEL 1&2
Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram NYHET!

Längd: 3 dagar

Kursledare: Martin Gottfridsson leg. fysioterapeut &
Nicola Parmelund leg. fysioterapeut

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se 

Målgrupp: Undersköterskor, rehabassistenter och förflytt-
ningsinstruktörer

 
Kursen ges även som uppdragsutbildning.

På den här kursen får du fördjupa dig i individanpassad patientför-
flyttning med fokus på patienter med särskilda diagnoser. Genom teori 
såväl som praktiska övningar får du kunskap kring förflyttningar av 
patienter med trycksår, demenssjukdom och extrem övervikt.

Du får ökad kunskap kring hur du kan använda patientens förmågor oav
sett funktionsnedsättning och symtom samt en ökad förståelse för riskana
lys av förflyttningar. 

2 AVANCERAD KURS FÖRFLYTTNINGSINSTRUKTÖR
Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram NYHET!

Längd: Två dagar

Kursledare: Carina Jerlov pedagog 

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se
 
Kursen ges även som uppdragsutbildning.

På den här kursen får du lära dig en kvalitetssäkrad och professionell 
metod för att effektivisera dina möten med patienter, anhöriga såväl 
som kollegor.

Behöver personal inom hälso och sjukvård verkligen lära sig pedagogik? 
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. 

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

33
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Längd: En dag

Kursledare: Kicki Reifeldt leg. arbetsterapeut

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se 

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

 
Kursen ges även som uppdragsutbildning. 

På den här kursen får du kunskap om hur fetma påverkar mobilitet 
och rörelse samt vilka konsekvenser extrem fetma får för omvårdnads- 
arbetet 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 för
flyttningar med denna patientgrupp kan ske på ett professionellt och 
ergonomiskt bra sätt. 

EXTREM FETMA – FÖRFLYTTNING
Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram

3

Längd: Två dagar

Kursledare: Nicola Parmelund leg. fysioterapeut 
Hélène Hallström leg. fysioterapeut

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se 

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

 

På denna kurs får du kunskap kring hjälpmedel, smärtfysiologi och 
behandling av olika smärttillstånd, som ger dig god förståelse för 
hur du på ett professionellt sätt ska bemöta personer med långvarig 
smärta.

Du som arbetar med personförflyttningar möter dagligen patienter med 
olika typer av smärttillstånd. Att ge stöd i förflyttningar för en männi ska 
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

Längd: Två dagar

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

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se 

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

 

På den här kursen får du fördjupad kunskap och förståelse för hur 
demenssjukdomar påverkar en människas rörelseförmåga. 

Denna kurs erbjuder teoretiska genomgångar och praktiska övningar 
kring hur kommunikation, bemötande och främjande av fysisk aktivitet 
kan underlätta för en person att röra sig trots kognitiv funktionsnedsät
tning.

RÖRELSEFÖRMÅGA VID DEMENSSJUKDOM 
Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram

3

3

 

Längd: En dag

Kursledare: Gun Aremyr fil.mag. & leg. arbetsterapeut

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se 

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

 
Kursen ges även som uppdragsutbildning. 

Att fortsätta vara delaktig i sitt liv när man fått en sjukdom som 
leder till kognitiv nedsättning kräver att omgivningen förstår de 
begränsningar som de olika sjukdomarna för med sig. 

Ännu viktigare är att förstå vilka möjligheter som återstår och vilket 
professionellt stöd som krävs för att kunna fortsätta njuta av vard
agen. Under kursen får du fallbeskrivningar, teori, övningar och 
praktisk kunskap kring hur du på ett professionellt sätt kan möta en 
person med demenssjukdom. Under kursen får du också möjlighet 
att se Kickihemmet, med exempel på hur ett boende kan anpassas för 
patienter med kognitiv svikt.

KOGNITIVT STÖD VID DEMENSSJUKDOM
Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram

3
NYHET!
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Längd: Tre dagar

Kursledare: Dorte Støvring fysioterapeut

Datum: Se vår hemsida www.hmcsverige.se 

Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehab- 
assistenter samt hjälpmedelstekniker och 
hjälpmedelskonsulenter som arbetar med 
positionering av personer med funktions-
nedsättningar.

 
Kursen ges även som uppdragsutbildning.

Hur utvecklas deformiteter och felställningar? På den här kursen får 
du teoretisk och praktisk kunskap hur dessa kan bedömas, korrigeras 
och anpassas.

Kursen ger dig verktyg för att undersöka patientens 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 patienten. Vi går också igen
om hur du bör prioritera mellan liggande och sittande position utifrån ett 
24timmarsperspektiv. Även du som deltagare bidrar till kursen genom 
frågeställningar och patientfall.

24-TIMMARS POSITIONERING
Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram

3

SPECIALKURSER

På den här kursen får du lära dig utföra besiktningar på per-
sonlyftar och vårdsängar samt få en övergripande förståelse för 
bakomliggande krav enligt lagar och förordningar. 

Med hjälp av vår erfarna hjälpmedelstekniker får du Sveriges enda 
opartiska grundutbildning i besiktning av personlyftar och vård
sängar. Kursen hjälper dig att utveckla och stärka dig i din yrkesroll 
och ger dig de redskap du behöver för att kunna besiktiga dessa 
hjälpmedel.

Tvådagars kurs.

Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram.

BESIKTNING 
& FUNKTION

Med grund i Tai Chi går vi igenom grunderna för hur man 
positionerar kroppen för att bli starkare och minska negativ 
belastning på kroppen.  

Lär dig ett mer ergonomiskt sätt att använda din kropp och att i  
ditt dag liga arbete jobba tillsammans med tyngdkraften istället för 
mot den, som vi ofta gör. De praktiska momenten växlar mellan 
egna övningar, parövningar och förflyttningssituationer. För att  
bättre klara ett långt arbetsliv är det viktigt att inte bara leva i huvu
det, utan även vara medveten i sin kropp.

Tvådagars kurs. 

KROPPSKÄNNEDOM 
VID FÖRFLYTTNINGAR

1

Bedömning och dokumentation av individuell förflyttningsförmåga.

Kursen ger fördjupade kunskaper i Observativ Rörelseanalys som 
grund för att kunna göra detaljerade och välstrukturerade bedöm   
ning ar av individers rörelse/förflyttningsförmåga. Genom kursen får  
du tillgång till det kliniskt användbara bedömningsinstrumentet  
IRAF (Instrument för rörelseanalys vid förflyttningar) som fokuserar 
både på självständighetsnivå och kvaliteten på rörelseutförandet i för
flyttningar. Kursen är ett komplement till och fördjupning av kursen 
Manuella förflyttningar.

Fyradagars kurs. 

OBSERVATIV 
RÖRELSEANALYS På den här kursen får du lära dig om bostadsanpassningsbidrag 

och vad det kan användas till för att personer med funktion-
snedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt 
i sin bostad. 

Våra erfarna föreläsare går igenom den nya lagstiftningen, pro
cessen och regler kring bostadsanpassningsbidrag och de steg som 
leder fram till en bra bostadsanpassning. Extra fokus läggs även på 
intygsskrivning samt roll och ansvarsfördelningen mellan sökande, 
intygsskrivare och handläggare, där intygsskrivaren ofta också har  
en roll som sakkunnig.

Tvådagars kurs. 

BOSTADSANPASSNING 

Nedanstående kurser ges också som uppdragsutbildningar.
Läs mer på www.hmcsverige.se/utbildning/kurser.



Hjälpmedelcenter Sverige 
www.hmcsverige.se
Epost: kontakt@hmcsverige.se
Tel: 0703  715 715

HMC Sverige är experter på förflyttningar och positionering inom vården. Vi har ut
bildat vårdpersonal i över tjugo års tid. Vi arbetar med patienten i fokus, och utgår 
ifrån människan, den fysiska miljön, och hur vi skapar optimala förutsätt ningar i 
mötet mellan patient och personal. Som guide och inspiratör vill vi på HMC Sverige 
bidra med kunskap som gör förflyttningar både säkra och effektiva för alla inblan
dade. Vi sprider vår kunskap genom utbildningar och utbildningsmaterial.

 

Du hittar alla våra 
kurser på 

www.hmcsverige.se

VI KAN FÖRFLYTTNING!

SKRIFTER & AFFISCHER   

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. UPPDATERAD!

85 kr exkl. moms och porto

Arbeta med personlyft  
– för dig som arbetar med personlyftar  
och lyftselar. UPPDATERAD!

85 kr exkl. moms och porto

För dig som förskriver hjälpmedel
Vi erbjuder professionella och oberoende översikter 
över hjälpmedel.

Hjälpmedel för överviktiga UPPDATERAD! 
– förteckning över hjälpmedel för överviktiga.

300 kr exkl. moms och porto

Affisch över lyftselar  
– liten och stor.

200 kr exkl. moms och porto

Till din arbetsplats eller vårdboendet
Affischer för rullstolsanvändare  
– två affischer: kontrollera sitt
ställningen och kontrollera rullstolen.

200 kr exkl. moms och porto

Affisch ”Upp från golv!”

100 kr exkl. moms och porto

PRODUKTER SOM HAR EN DESIGN OCH GODKÄNDA  ANVÄNDARVIKTER SÄRSKILT LÄMPLIGA FÖR ANVÄNDARE  
SOM LIDER AV FETMA

Hjälpmedel för överviktiga

 

Hjälpmedelcenter Sverige www.hmcsverige.seE-post: kontakt@hmcsverige.seTel: 0703 - 715 715

Manuella förflyttnings-hjälpmedel
De manuella förflyttningshjälpmedel som är med i den här broschyren är vår 
verktygslåda på kursen Manuella förflyttningar. Det är vår grund-
utrustning om man så vill.Vilka hjälpmedel skulle du vilja packa ner i din verktygslåda?

Hjälpmedelcenter Sverige Vi är ett nationellt kunskapscentrum inom området förflyttningskunskap som 
startade 1995. Vi är experter på området och sprider vår kunskap genom ut-
bildningar och skrifter. Våra utbildningar ger dig som arbetsterapeut, sjukgymnast och fysioterapeut 
redskap så att du kan handleda eller utbilda omvårdnadspersonal i förflyttning. 
Du som arbetar som hjälpmedelskonsulent får genom våra kurser den kunskap 
du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett kvalitativt sätt. 

Vi utbildar även hjälpmedelstekniker, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal 
och rehabpersonal inom många olika aspekter av området förflyttning. 

Alla kursledare i förflyttningskunskap på Hjälpmedelcenter Sverige är legi-
timerade sjukgymnaster och arbetsterapeuter med lång erfarenhet av kliniskt 
arbete. Legitimationen står som en garanti för att vårt arbete uppfyller de krav 
som Hälso- och sjukvårdslagen ställer. På vissa kurser samarbetar vi med kursledare som specialiserat sig inom andra 
områden, till exempel pedagoger, jurister, arkitekter och hjälpmedelstekniker. 

I våra skrifter sammanfattar våra experter sina kunskaper inom olika aspek-
ter av förflyttning. 
 
Välkommen att besöka vår hemsida www.hmcsverige.se

H
jälp

m
ed

el för överviktig
a           H

M
C

 Sverig
e

1

PATIENTEN

ARBETA MED PERSONLYFT

FÖR DIG SOM ARBETAR MED PERSONLYFTAR OCH LYFTSELAR

Kursböcker
Manuella  förflyttningar

Förflyttning med  personlyftar
– för dig som gått våra grund  
kurser.

Beställ på www.hmcsverige.se/utbildning/skrifter

ALLA KAN SITTA BÄTTRE I RULLSTOL!Har du kontrollerat rullstolen idag?

Li
gg

er s
ittdynan korrekt i stolen?

Är h
julen tillräckligt pumpade?

Bromsas hjulen av smuts?

Pa

ssa
r arm

stödens höjd/längd?

Är skruvar åtdragna?

Passar fotstödens höjd?

Hjälpmedelcenter Sverige www.hmcsverige.se
E-post: kontakt@hmcsverige.seTel: 0703 - 715 715

Alla ska sitta bra i sin rullstol! En rullstol som inte är korrekt anpassad skapar problem för den rullstolsburne. Ibland 

kan enkla korrigeringar göra stor skillnad. Men det är inte alltid lätt att veta vilken korrigering som behövs. Kontakta 

ansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut om problemen inte enkelt kan åtgärdas!

Namn: 

Tel:

Epost:

Kontaktuppgifter till ansvarig person:

Easy-fit
Lyftsele hög rygg polyester, spacer (XS-XL)Invacare

Basic Comfort Highpolyester, polyesternät (XS-XXL) Guldmann

Liko Skalsele
polyesternät (M-L)Liko Hill-Rom

Liko Soft Originalsele hög ryggpolyester (S-L)
Liko Hill-Rom

Toalettsele med öglor och huvudstödpolyester (S-XL)ArjoHuntleigh

Basic Basic (halvhög sele) polyester, polyesternät (Kids-XXL)Guldmann

Basic Low (låg sele) polyester, polyesternät (XS-XXL)Guldmann
Oxford Lyftsele låg ryggpolyester (XS-XL)Oxford Joerns

HygieneSling
polyester (XS-XL) Handicare

Liko Hygiensele polyester (S-XXXL) Liko Hill-Rom

Molift RgoSling HighBack polyester, polyesternät (XXS-XXL) Etac 

Basic High (hög sele) polyester, polyesternät, specialväv (Kids-4XL)Guldmann

Hygiensele hög
polyesternät (JM-XL) Human Care

Custum Amputee (ampsele) polyester (XS-XL)Guldmann

Basic Sling
polyester, polyesternät, plastad nät (XXS-XXL) Handicare

Lyftsele Trebo Byxmodell acryl/nylon, polyesternät, mörkblå bas (XS-XL)Pernova 

Dress Toileting
Hygiensele låg ryggpolyester (S-XL)Invacare

Komfortsele hög rygg trevira (S-XL)
Human Care

Molift EvoSling Comfort MediumBackpolyesternät (XS-XXL)Etac

Liko Lyftväst med framknäppning polyester (S-XXL) plastad nät (M-XL) tillbehör grenband Liko Hill-Rom 

Butterfly Repositioneringslakanbomullspolyester 220 kgHuman Care

Molift RgoSling Amputee HighBack polyester (XXS-XXL)Etac

Hammocksele för amputerade polyester (S-XL)ArjoHuntleigh

Universal High PlusLyftsele hög rygg/Slim polyesterpolyesternät, spacer (S-XL)Invacare

Byxmodell hög
acryl/nylon (XS-XXL)Pernova

Liko Amputationsselepolyester, polyesternät (S-L)Liko Hill-Rom

Universal Std
Lyftsele mellanhög rygg polyester, polyesternät, spacer (S-XL)

Invacare

LowBackSling
polyester, polyesternät, plastad nät (XXS-XXL) 
Handicare 

Molift EvoSling Hygienepolyester (XS-XXL)Etac

Sit-On High (Helsele) polyesternät (Kids-XL)Guldmann

ClassicHBSling
polyesternät (XS-XL)Handicare

Active Trainer (Lyftväst)  polyester (Kids-XXL)Guldmann

TopSheet vändn. hjälpm./ink. skydd i tre utföranden
polyester (300-350 kg)(Skall användas till TurnSheet alt. draglakan)Handicare

Lyftsele för ben 
polyester
Guldmann

Liko Lyftband med förstyvning polyester
Liko Hill-Rom

Standing harness - Ståselepolyester (XS-L)
Oxford Joerns

ClassicSling
polyesternät (XS-XL)Handicare

Full Back Sling
polyester, silkfit, spacer (XS-L)Oxford Joerns

ShellHB Sling
polyester (XXS-XXL)Handicare

HygieneHB Slingpolyester (S-XXL)Handicare

Molift EvoSLing Ampu MediumBack
polyesternät (XS-XXL) Etac

Sittsele
polyester, polyesternät (JS-XL)Human Care

Liko Byxsele med trygghetsskärp polyester (S-XL)Liko Hill-Rom

Active Micro (hygiensele) polyester (XS-XXL)Guldmann

Molift RgoSLing Comfort HighBack polyesternät (XS-XXL)Etac

Komfortsele axelhög rygg trevira (JM- XL)
Human Care

WalkingVest
polyester (XXS-XXL)Handicare

Basic Hammock
polyester (XS-XL)Guldmann

FlexibleSling
polyesternät (XXS-XL)Handicare

Molift EvoSling HighBack polyester, polyesternät (XS-XXL)Etac

Molift RgoSling Amputee LowBack polyester (XXS-XXL)Etac

Quickfit Deluxe Slingpolyester (S-L)
Oxford Joerns

Quick Sling 
polyester (S-L)
Oxford Joerns 

Liko Originalsele
polyester, polyesternät, plastad nät (M-slim-XL) 
Liko Hill-Rom

HygieneSling med extra ryggstöd 
polyester (XS-XL)Handicare

HygieneLBSling
polyester (XXS-XXL)Handicare

Helkroppssele
polyester, polyesternät, (S-XXXL)Human Care

Basic Shell (Skalsele)polyesternät (XS-XL)Guldmann

Quickfit Spacer hög rygg polyester (S-XL)Oxford Joerns

Molift RgoSling MediumBack polyester, polyesternät (XXS-XXL)Etac

Molift EvoSling MediumBackpolyester, nät (XS-XXL)Etac

Amputationsseleacryl/nylon, mörkblå bas (XS-XL)Pernova 

Access padded Hygiensele låg ryggpolyester (XS-XL)Oxford Joerns

Comfort, Lyftsele Komfort m/u toalettöppning, hög rygg polyester, polyesternätspacer (XS-XL) 
Invacare

Comfort, Lyftsele Komfort std, axelhögpolyester, nät, spacer, (S-L) Invacare

Sit-on Comfort
polyesternät (Kids-XL)Guldmann

Multisele
polyester (S-XL) Human Care

RepoLakan OriginalRegular/Ultra, bomull/polyester, nätpolyester (200-500 kg)Liko Hill-Rom

LimbSling
polyester, engångsmaterial Handicare

Molift EvoSling FlexiStrappolyester (standard, wide)Etac

StandingVest
polyester (XS-XL)Handicare

HighBack Plusline 318 kgpolyester, polyesternät, (S-XL)Human Care

HighBack Sling
polyester, polyesternät, plastad nät (XXS-XXL)
Handicare

Dress Toileting
Hygiensele hög rygg polyester (S-XL)Invacare

Amputee
Lyftsele amp mellanhög ryggpolyester (S-XL)Invacare

Amputationsselepolyester (JM-XL)Human Care 

Molift RgoSling Toilet LowBack polyester (XXS-XXL)Etac

Active Micro Plus (hygiensele) polyester (Kids-XXL)Guldmann

Liko Comfortsele Plus Hög m/u hygienöppningnätpolyester, plastat nät (M-L)Liko Hill-Rom

Sit-On (Helsele) polyesternät (Kids-XL)Guldmann

Gå/stödsele m/u grenbandpolyester (XS-XL)Invacare

SafeHandlingSheetpolyester, polyesternät, non-woven (300-570 kg)
Handicare

SafeHandlingSheetpolyester, polyesternät, non-woven (300-570 kg)
Handicare

Lägesförändringssele(272 kg)
ArjoHuntleigh

Universal High, Lyftsele hög rygg polyester, polyesternät, spacer (XS-XL)
Invacare

Liko Originalsele hög ryggpolyester, polyesternät , (M-slim-XL) plastad nät (M-slim-XXL)Liko Hill-Rom

Liko Hygiensele hög ryggpolyester (S-XXXL) Liko Hill-Rom

Basicsele, axelhög modell polyester, polyesternät, trevira (JS-XL)
Human Care

Universal Low
Lyftsele låg rygg
polyester (S-L)
Invacare

Liko Byxsele med trygghetsskärp och extra ryggstöd polyester (S-XL)Liko Hill-Rom

Hygiensele Treboacryl/nylon, mörkblå bas (S-XL)Pernova

Toalettsele med ögloroch utan huvudstödpolyester (S-XL) ArjoHuntleigh

Helsele Trebo komfortacryl/nylon, mörkblå bas (S-M) Pernova

Liko Comfortsele Plus mod 300, 310 m/u hygienöppningpolyesternät (M-L)Liko Hill-Rom

Liko Comfortsele Plus mod 350, 360m/u hygienöppningpolyesternät (M-L)Liko Hill-Rom

Molift RgoSLing Ambulating Vest polyester (XXS-XL)Etac

Liko Amputationsselepolyester, polyesternät (S-L) Liko Hill-Rom

Skalsele hög
polyesternät, trevira,(JS-XL) Human Care

Molift RgoSling Toilet HighBack polyester (XXS-XXL)Etac

AmpSling
polyester, polyesternät (XS-XXL)Handicare

Liko Universalselepolyester, polyesternät, plastad nät (S-XL)Liko Hill-Rom

Molift EvoSling LowBack polyester, polyesternät (XS-XXL) Etac

Hygiensele
polyester, polyesternät (JS-XL)
Human Care

Sit-On Comfort High polyesternät (Kids-XL)Guldmann

FlexibleSling undivided m/u toaöppning
polyesternät (XS-XL)Handicare

Liko Lyftväst
polyester (S-XXL)plastad nät (S-L)tillbehör grenband Liko Hill-Rom 

Repositioneringsselepolyester 500 kgGuldmann

Polstrade lyftbandpolyester (kort, lång)Invacare

Lätt lyft std
polyamid/bomull eller vinyl/polyamid Svart på Vitt

Universalsele med öglor utan huvudstöd
polyester (S-XL)ArjoHuntleigh

Universalsele med ögloroch huvudstöd
polyester, polyesternät (S-XL) ArjoHuntleigh

Lyftselar
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Affischen kan beställas via bestallning@hmcsverige.se och ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges 

kursmaterial. För produktspecifik information - kontakta respektive leverantör. 
Illustrationer: Condesign AB

Hjälpmedelcenter SverigeLilla Bommen 5
411 04 Göteborg

HMC – Hjälpmedelcenter Sverige

Kunskapsprofil i förflyttningskunskap
Finns att ladda ner på www.hmcsverige.se 

GRATIS!

Inför era utbildningar    
Kunskapsprofil 

i förflyttningskunskap


