
Fejlfinding og reparation af gulvlifte  

Onsdag 20. februar 2019 kl. 08:30-14:30 

Fejlfinding og reparation af loftlifte 

Tirsdag 9. april 2019 kl. 08:30-14:30 

Fejlfinding og reparation af elektriske kørestole 

Tirsdag 21. maj 2019 kl. 08:30-14:30 

Fejlfinding og reparation af manuelle kørestole,  

comfort kørestole inkl. hjælpemotorer 

Tirsdag 18. juni 2019 kl. 08:30-14:30 

Fejlfinding og reparation af hospitalssenge og plejesenge 

Onsdag 28. august 2019 kl. 08:30-14:30 

Fejlfinding og reparation af vendesystemer 

Tirsdag 10. september 2019 kl. 08:30-14:30 

Fejlfinding og reparation af el-scootere 

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

Kundekontakt, serviceprincipper  

overfor borgere og samarbejdspartnere

Tirsdag 5. november 2019 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.
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Fejlfinding og reparation af gulvlifte 

Under kurset undervises der i mobilløftere og stålifte, og 

de hyppigste fejl. Vi får kendskab til de forskellige styre-

systemer, og hvordan de nulstilles. Vi gennemgår fejl-

retning og udskiftning af sliddele på en effektiv måde.  

Vi gennemgår, hvad loven foreskriver om et lovpligtigt 

lifteftersyn. Fejlfinding i praksis. 

Falck Hjælpemiddeldepot Kolding  

Onsdag 20. februar kl. 08:30-14:30  

 

Fejlfinding og reparation af loftlifte 

Der undervises i de forskellige loftlifte og skinnesys-

temer, og de hyppigste fejl. Vi får kendskab til de for-

skellige styresystemer, og hvordan de nulstilles. Fejl-

retning 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 9. april kl. 08:30-14:30 

 

Fejlfinding og reparation af elektriske kørestole 

Kurset tilbyder viden om tilretning, fejlfinding og repa-

rationer på el-kørestole, herunder grundlæggende funk-

tioner i de mest gængse styresystemer. Grundlæggende 

opbygning af el-system på el-kørestole gennemgås og 

udskiftning af el-komponenter, herunder overførsel af 

de programmerede indstillinger til den nye komponent. 

Tilpasning af programmering, justering af køreparamet-

re. Fejlfinding i praksis. 

Falck Hjælpemiddeldepot Kolding 

Tirsdag 21. maj kl. 08:30-14:30 

 

Fejlfinding og reparation  af manuelle køre- 

stole, comfort kørestole inkl. hjælpemotorer 

Kurset tilbyder viden om tilretning, fejlfinding og repa-

rationer på manuelle kørestole, samt hjælpemotorer for 

disse. Tilpasningsmuligheder for manuelle kørestole. 

Fejlfinding på stole med elektrisk indstilling. Montage 

og fejlfinding på hjælpemotor. Fejlfinding i praksis. 

Falck Hjælpemiddeldepot Kolding 

Tirsdag 18. juni kl. 08:30-14:30 

 

 

 

Fejlfinding og reparation af hospitalssenge og 

plejesenge 

Vi gennemgår de mest almindelige senge og de fejl, der 

kan opstå. Vi får kendskab til de forskellige styresyste-

mer, og hvordan de nulstilles. Fejlretning og tips til ud-

skiftning af sliddele på en effektiv måde. Fejlfinding i 

praksis. 

Falck Hjælpemiddeldepot Kolding 

Onsdag 28. august kl. 08:30-14:30 

 

Fejlfinding og reparation af vendesystemer 

Vi gennemgår de forskellige elektriske vendesystemer, 

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 

lærer, hvad et eftersyn skal indeholde. Fejlfinding i  

praksis. 

Falck Hjælpemiddeldepot Kolding 

Tirsdag 10. september kl. 08:30-14:30 

 

Fejlfinding og reparation af el-scootere 

Kurset tilbyder viden om tilretning, fejlfinding og repa-

rationer på el-scootere, herunder grundlæggende funk-

tioner i de mest gængse styresystemer. Grundlæggende 

opbygning af el-system på el-scootere. Udskiftning af el

-komponenter, herunder overførsel af de programmere-

de 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 

 

Kundekontakt, serviceprincipper  

overfor borgere og samarbejdspartnere 
Vi gennemgår de udfordringer der kan være, når man 

skal ud i borgeres private hjem og reparere hjælpemid-

ler. Ofte bliver teknikeren klemt mellem en borger, der 

har ønsker, og en kommune der har et regelsæt, de skal 

visitere ud fra. Hvordan skabes der tilfredshed inden for 

de rammer, der er? Hvad er god skik i forbindelse med 

reparationer i marken? Hvornår tages hjælpemidlet med 

på værksted? Hvordan sikres det, at borgeren ikke efter-

lades i en umulig situation?  

Falck Hjælpemiddeldepot Kolding 

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


