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Grunduddannelsen til forflytningsvejleder 

2022 i Vejen 
 

Fælles grunduddannelse til forflytningsvejleder i Vejen 

ErgoPro tilbyder grunduddannelsen til forflytningsvejleder til alle interesserede arbejdspladser. 

 

Målgruppe 

Medarbejdere, der skal fungere som forflytningsvejleder på plejecentre, i hjemmeplejen, på sygehuse, på 

pædagogiske institutioner og i det socialpsykiatriske område. 

 

Hvad indeholder uddannelsen? 

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

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

gruppearbejde, træning i opgaven som inspirator og formidler samt en hjemmeopgave af 2 til 4 timers 

varighed. 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 og Master of Public Health. Sven har undervist i 

forflytning siden år 2000. 

 

Hvor foregår undervisningen?  

Undervisningen foregår i forflytningslokalet på Baungårdsvej 2, 6600 Vejen. Her har Vejen Kommune gode 

lokaler til forflytningsundervisning. 
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Kurser i 2022 

Hold 1 

Den 18., 19., 20. januar, 7. og 9. februar. 

Alle dage kl. 8.30-15.30 

 

Hold 2 

Den 19., 20., 21. september, 4. og 5. oktober. 

Alle dage kl. 8.30-15.30 

 

Hvad koster uddannelsen? 

Uddannelsen koster kr. 5.300,- incl. fuld dagsforplejning, 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 og indflydelse på grunduddannelsen til forflytningsvejleder 

Alle grunduddannelser til forflytningsvejleder afsluttes med en skriftlig og mundtlig evaluering. Viden fra 

evalueringerne bruges til at optimere uddannelsen. Alle deltagende organisationer opfordres til at kontakte 

ErgoPro med ønsker til indhold og form. ErgoPro ønsker gennem samarbejde, at sikres organisationerne 

direkte indflydelse på undervisningen. 

 

 

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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