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Grunduddannelsen til forflytningsinstruktør 

2019 i Korsør 
 

Fælles grunduddannelse til forflytningsinstruktør på Sjælland 

En række sjællandske kommuner er gået sammen om at udbyde grunduddannelsen til 

forflytningsinstruktører i Korsør.  

 

Målgruppe 

Medarbejdere, der skal fungere som forflytningsinstruktører på plejecentre, i hjemmeplejen og i det 

socialpsykiatriske område. 

 

Hvad indeholder uddannelsen? 

Den nye forflytningsinstruktør introduceres til centrale begreber indenfor forflytning og til rollen som 

forflytningsinstruktør. Undervisningen består af praktiske øvelser i forflytning, forflytningsteori, diskussion, 

gruppearbejde og træning i opgaven som inspirator og formidler. Følgende 6 temaer er rammen om 

uddannelsen; forflytningspolitik, vurdering af plads, vurdering af belastning på personalet, 

forflytningshjælpemidler, undervisning/instruktion og tovholder funktionen. Uddannelsen gennemføres i 2 

moduler – i alt 5 dage. 

 

Hvem underviser? 

Sven Dalgas Casper fra ErgoPro. Sven er fysioterapeut, Master of Public Health, Specialist I 

sundhedsfremme, forebyggelse og ergonomi. Sven har undervist i forflytning siden år 2000. 

 

Hvor foregår undervisningen?  

Undervisningen foregår i forflytningslokalerne på Tårnborg Skole, Tjærebyvej 1, 4220 Korsør. Her har 

Slagelse Kommune indrettet undervisningslokaler med plejesenge, rumdækkende loftlifte og diverse andre 

forflytningshjælpemidler. 
 

 

http://www.ergopro.dk/
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Kurser i 2019 

Hold 1 

Den 30. april, 1., 2., 21. og 22. maj. 

Alle dage kl. 8.30-15.30 

Hold 2 

Den 5., 6., 7., 26. og 27. november. 

Alle dage kl. 8.30-15.30 

 

Hvad koster uddannelsen? 

Uddannelsen koster kr. 4.950,- incl. fuld dagsforplejning, grundbog i forflytning, mappe og materialer. Der 

tillægges moms. 

 

Hvordan melder man sig til? 

Tilmelding via www.ergopro.dk/kurser   eller direkte via mail til sven@ergopro.dk. 

 

Evaluering af den fælles grunduddannelse til forflytningsinstruktør 

Gennem samarbejdet sikres kommunerne direkte indflydelse på undervisningens indhold, form og 

undervisningsfaciliteter. Der foretages evalueringer, der danner baggrund for den videre udvikling af 

uddannelsen. Hver kommune har en kontaktperson, som deltager på et årligt evalueringsmøde. 

Kontaktpersonen kan dermed påvirke grunduddannelsen. Grunduddannelsen koordineres af Sven Dalgas 

Casper fra ErgoPro. 

 

Lokale kontaktpersoner 2019 

Kommune Kontaktperson E-mail 

Faxe Rosemarie Nielsen ronie@faxekommune.dk  

Sorø Anne Mette S. Jensen ajen@soroe.dk   

Næstved Gitte Carlsberg gitca@naestved.dk   

Vordingborg Sys Skive  ssk@vordingborg.dk    

Stevns Martine Christensen marchr@stevns.dk   

Odsherred Lene Rasmussen lera45@odsherred.dk   

Ringsted Marga  marga@ringsted.dk   

Slagelse Charlotte Jørgensen  chjoe@slagelse.dk , carks@slagelse.dk   

Køge Susanne Worsøe susanne.worsoe@koege.dk, nanna.westby@koege.dk   

Holbæk Rikke Andersen rine@holb.dk   

Roskilde Eva Gyldvig  evag@roskilde.dk  

Nyborg Anne Gudiksen angu@nyborg.dk , annp@nyborg.dk  

 

 

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte:  

Sven Dalgas Casper, ErgoPro på tlf. 87 45 07 97 eller 30 32 00 97, mail: sven@ergopro.dk  
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