
 

Fejlfinding og reparation af el-scootere 

Onsdag 9. oktober 2019 kl. 08:30-14:30 

 

Fejlfinding og reparation af  

elektrisk betjente badestole/toiletstole 

Tirsdag 5. november 2019 kl. 08:30-14:30 

 

Fejlfinding og reparation af loftlifte 

Tirsdag 21. januar 2020 kl. 08:30-14:30 

 

Fejlfinding og reparation af gulvlifte  

Tirsdag 10. marts 2020 kl. 08:30-14:30 

 

——————————————————————————————————— 

Kurserne henvender sig til tekniske medarbejdere, der arbejder på offentlige og 

private hjælpemiddeldepoter, plejehjem, hospitaler, sygehuse og institutioner, 

hvis arbejde inkluderer reparation eller service på hjælpemidler.  

 

Under kurserne undervises der i hjælpemidlernes funktion og hyppigste fejl. Vi 

får kendskab til de forskellige styresystemer, fejlretning og udskiftning af sliddele 

på en effektiv måde. Der indgår praktisk reparation som del af undervisningen.  

 

Kurset tilbyder dig muligheden for at opkvalificere dine kompetencer, og du vil 

efterfølgende være i stand til at identificere fejl og udbedre dem på de fleste 

typer af hjælpemidler samt have kendskab til kravene for eftersyn og service.

 

 

 

 

Kursusoversigt 2019-2020 Sept. 2019 

Dagskurser for  

hjælpemiddelansvarlige  

Lennert er rutineret tekniker med mange års erfaring  
inden for hjælpemiddelbranchen. Lennert har arbejdet i 
Dansk Plejeteknik i 16 år, tidligere som servicetekniker og 
nu som reservedelskoordinator og teamleder for værkste-
det. 

  

 

 

 

mailto:ba@danskplejeteknik.dk


Venteliste på kurser 
Nåede du ikke at tilmelde dig til kursus inden, at det blev fyldt op? Når vi får nok interesserede deltagere, opretter vi kurserne igen.  

Skriv dig på venteliste på www.danskplejeteknik.dk/kursus eller ring 9340 3440. 

Tingvej 4, 4270 Høng | +45 5885 3440 | viden@danskplejeteknik.dk | www.danskplejeteknik.dk

Fejlfinding og reparation af el-scootere 
Kurset tilbyder viden om tilretning, fejlfinding og reparationer på el-scootere, herunder grundlæg-
gende funktioner i de mest gængse styresystemer. Grundlæggende opbygning af el-system på el-
scootere. Udskiftning af el-komponenter, herunder overførsel af de programmerede indstillinger til 
den nye komponent. Tilpasning af programmering, justering af køreparametre. Fejlfinding i praksis. 

Falck Hjælpemiddeldepot Kolding 
Onsdag 9. oktober kl. 08:30-14:30 

 

Fejlfinding og reparation af elektrisk betjente badestole/toiletstole 
Kurset tilbyder viden om fejlfinding og reparationer på badestole/toiletstole, herunder grundlæg-
gende funktioner i de mest gængse styresystemer. Grundlæggende opbygning af el-system og 
udskiftning af el-komponenter. Fejlretning og tips til udskiftning af sliddele på en effektiv måde. Vi 
lærer, hvad et eftersyn skal indeholde. Fejlfinding i praksis. 

Falck Hjælpemiddeldepot Kolding 
Tirsdag 5. november kl. 08:30-14:30 
 
 
Fejlfinding og reparation af loftlifte 
Der undervises i de forskellige loftlifte og skinnesystemer, og de hyppigste fejl. Vi får kendskab til 
de forskellige styresystemer, og hvordan de nulstilles. Fejlretning og tips til udskiftning af sliddele på 
en effektiv måde. Vi gennemgår, hvad loven siger om et lovpligtigt eftersyn. Fejlfinding i praksis. 

Falck Hjælpemiddeldepot Kolding 
Tirsdag 21. januar kl. 08:30-14:30 
 
 
Fejlfinding og reparation af gulvlifte 
Under kurset undervises der i mobilløftere og stålifte, og de hyppigste fejl. Vi får kendskab til de 
forskellige styresystemer, og hvordan de nulstilles. Vi gennemgår fejlretning og udskiftning af slid-
dele på en effektiv måde. Vi gennemgår, hvad loven foreskriver om et lovpligtigt lifteftersyn.  
Fejlfinding i praksis. 

Falck Hjælpemiddeldepot Kolding  
Tirsdag 10. marts kl. 08:30-14:30  


