
   

Läs mera om våra kurser  

Brehms Spilerdug ApS 

+45 5764 8351 -  info@spilerdug.dk  -  www.spilerdug.se 

Kurs 2023 

Spilerdug är inte mycket värd 
– om du inte har lärt dig hur du använder det 

GRATIS KURS  – Du finner säkert något som är inspirerande, spännande och 
nyttigt för både dig och din arbetsplats.  
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Spilerdug och Förflyttning 

Vart: När: 

Göteborg HMC Sverige 16. februari 2023, kl. 09.00-16.00 

Göteborg HMC Sverige  20 november 2023, kl. 09.00-16.00 

Västerås Hjälpmedelcentrum 4 april 2023, kl.09.00-16.00 

  

På den här kursen arbetar vi med utgångspunkt i det naturliga rörelsemönstret 

med spilerdugsprinciper och förflyttningar. 

Principerna är enkla, men har stort inflytande på hur mycket du får ut av att 

använda spilerdug. När du kan de grundläggande spilerdugsprinciperna, blir 

både de generella och speciella förflyttningarna lättare. 

Oavsett om du är nybörjare eller mera erfaren användare av Spilerdug så 

kommer du ta med dig något från dagen. 

Läs mera och anmäl dig här https://spilerdug.se/framsida/utbildning/temakurser/spilerdug-

och-forflyttning/ 

https://spilerdug.se/framsida/utbildning/temakurser/spilerdug-och-forflyttning/
https://spilerdug.se/framsida/utbildning/temakurser/spilerdug-och-forflyttning/
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Var: När: 

  

  

  

  

Påklädning underkropp 

På denna kurs introduceras du till de generella principer och tekniker vid 
på- och avklädning med fokus på underkroppen.  

Vi arbetar praktisk med strumpor, skor, kompressionsstrumpa, 
underbuxor och långbyxor. 

Efter kursen har du en god utgångspunkt för att själv kunna anpassa 
dina tekniker i förhållande till den enskilda patienten. 

Läs mer och anmäl dig https://spilerdug.se/framsida/utbildning/temakurser 

https://spilerdug.se/framsida/utbildning/temakurser/spilerdug-och-forflyttning/


 4 

I och ur säng 

Var: När: 

  

På denna kurs har vi fokus på förflyttningar i och ur sängen. 

Vi arbetar bl.a. med tekniker för att hjälpa tunga ben upp i sängen, placera 
lyftsele och positionering i rullstol. 

Vi tar som alltid utgångspunkt i det naturliga rörelsemönstret, vi arbetar med 
riskbedömning i förhållande till vilken metod du väljer till vem. 

Lär mer och anmäl dig https://spilerdug.se/framsida/utbildning/temakurser  

Du får gärna kontakta mig för mera information. 

Ring eller  maila 

Venita Quist 

Arbetsterapeut 

Sydsverige 

venita@spilerdug.se 

Spilerdug är CE-märkt under MDR EU No.2017/45 förordning (EU) 2017/745 och lever 

upp till standard DS/EN 12182 2012-12-21  4. utgåva.   


