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ER DU VORES NYE
BANDAGISTKANDIDAT?



2 Er du vores nye bandagistkandidat?
Har du drive, engagement og øje for kvalitet? Vil du være med på forreste række, 
når der skabes nye og innovative løsninger, der kan hjælpe mennesker til et liv i 
bevægelse? Hvis ja, så læs videre. 

Sahva fremstiller hjælpemidler til mange mennesker med forskellige udfordringer, 
som ønsker at opretholde et liv i bevægelse. Lige fra højteknologiske proteser til 
benskinner, korsetter og individuelle ortopædiske sko og indlæg.

Hvad kan vi tilbyde dig
Vores målsætning er at uddanne de bedste bandagister indenfor branchen, som kan 
være med til at videreføre Sahvas værdier, ambitioner og kompetencer. Du bliver en 
del af en virksomhed i rivende udvikling, som prioriterer nytænkning og udvikling højt.

Sahvas uddannelsesplan er præget af høj faglighed 
og et godt arbejdsmiljø 
Vi har fokus på, at du får det optimale udbytte af din tid hos os, og at vi, som ar-
bejdsplads, giver dig de bedste forudsætninger for at arbejde indenfor faget. 

Vi har gjort os mange tanker om, hvordan vi kan give dig de bedste forudsætninger 
som bandagistkandidat og dermed sikre, at du får den nødvendige viden og de 
værktøjer, der skal til for at lære bandagistfagets mange facetter.

Vi tilpasser alle uddannelsesforløb individuelt efter dine behov og ønsker. Vi er am-
bitiøse, og vi forventer naturligvis, at du er det samme. 

KravForventninger

ForventningerKrav
KandidatSahva



3Inden du starter som bandagistkandidat hos Sahva, har du gennemgået følgende:

• Værkstedsteknisk Grundskole på VIA University College  
i Århus (1/2 år)

• Uddannelsen som Ortopædingeniør på Hälsehögskolen i Jönköping,  
Sverige (3 År)

Og derudover skal du senest 3 måneder efter ansættelsestidspunktet aflevere kopi 
af dit bachelorbevis.



4 Din to-årige kandidatperiode hos Sahva

Ansættelsesforhold
Din kontrakt er med 3 måneders prøvetid, og løn og ansættelsesvilkår er i overens-
stemmelse med den til enhver tid gældende overenskomst indgået mellem Sahva 
A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 

Placering
Du bliver ansat fast i en af Sahvas klinikker afhængig af dine geografiske ønsker. I 
løbet af forløbet vil du i perioder være tilknyttet andre klinikker. Dette for at sikre, at 
vi giver dig mulighed for at arbejde med så forskelligartede diagnoser og cases som 
muligt og dermed få størst fagligt udbytte i din turnusperiode.



Mentor/Vejleder
Du vil gennem hele perioden have en fast mentor, der min. har 3 års erfaring som 
bandagist.  Din mentor vil være behjælpelig i forhold til de cases, du skal beskrive 
i samarbejde med vejlederne. Derudover bliver du løbende tilknyttet en vejleder 
afhængig af det fagområde, du skal introduceres til. 

Evalueringer
En gang om måneden afholdes en evalueringssamtale med din vejleder og mentor, 
hvor din turnusbog ajourføres med de cases, du har arbejdet med – for at sikre et 
bredt optimalt fagligt udbytte gennem din kandidatperiode. To gange årligt afholdes 
et evalueringsmøde med dig, de øvrige kandidater samt vejlederne og  HR-Mana-
ger med henblik på at optimere uddannelsen løbende.



6 Emneområder i din turnusperiode 

Under kyndig vejledning af 
en bandagist vil du lære at vurdere 
borgere med funktionsnedsættelse, 

traumer, handicap eller varige 
sygdomme

Du får en forståelse for de  
økonomiske mekanismer indenfor 

bandagistfaget.

Under turnustiden vil du udvikle 
din evne til kommunikation og 

patientkontakt

Du får både indblik i det traditionelle 
håndværk og moderne teknikker 

inden for bandagistfaget.

Du opnår en forståelse for den 
enkelte borgers behandlingsforløb 
samt de fysiske og psykologiske 
elementer i et behandlingsforløb.

Du opnår markedsforståelse og 
deltagelse i Sahva’s løbende 

udvikling og vision



7Emneområder i din turnusperiode Fagligeområder i din turnusperiode 

Du får erfaring med korsetter 
herunder tekstile og rigide 
samt øvrige produkter eks. 

hjelme og lycra suit

Du pånår gipseteknik og øvrige 
modelleringsfærdigheder

Du får bred erfaring med arme- og 
benproteser samt ortoser

Du får forståelse for og indsigt i 
produktion inkl. værkstedpraktik

Du vil udvikle CAD/CAM  
færdigheder til at designe

Du vil få kendskat til materiale 
og forståelse for deres 
anvendelsesmuligheder



8 Målopfyldelse 

Som færdiguddannet bandagist skal du…

• kunne bestemme type, funktion og udformning af det individuelle hjælpe-
middel med udgangspunkt i viden om den enkelte kundes diagnose og 
sygdomsbillede.

• have opnået en forståelse for og erfaring med det tværfaglige samarbejde, 
som bandagister har med andre faggrupper som f.eks. fysioterapeuter,  
ergoterapeuter, læger og sygeplejersker.

• have fået et indblik i både de faglige organisatoriske, økonomiske og  
markedsmæssige mekanismer i  Sahva.





10 Sahva er en virksomhed med mere end 140 års erfaring, som består af fagligt dyg-
tige specialister i kroppens bevægelighed. Sahva har mere end 40 klinikker og bu-
tikker fordelt over hele landet, og vi hjælper mennesker med forskellige udfordringer 
til et liv i bevægelse med hjælpemidler af højeste kvalitet og til dit behov. 

Vi er Danmarks største udbyder af kropsbårne hjælpemidler, og vi rådgiver og deler 
vores viden med professionelle og kunder gennem et stort udbud af aktiviteter. 
 
Med kunden i centrum udvikler og designer vi højteknologiske ben- og armproteser, 
skinner og korsetter, ortopædisk fodtøj og indlæg. Vi tilbyder også brystproteser og 
kompressionsbehandling og vejleder i sunde sko med optimal komfort til fødderne. 
Vi hjælper vores kunder til at leve et mere aktivt liv med en højere livskvalitet.  

Klinikker og butikker

42 klinikker
Sahva har Danmarks største netværk af 
klinikker, så der er aldrig langt til hjælp.

9 butikker
Sahvas butikker udgør i dag et unikt kon-
cept på markedet med høj specialisering 
inden for fødder og fodskavanker.



11Fakta om Sahva
Antal medarbejdere: 310 ~ 265 fuldtidsansatte

Medarbejdergrupper: 
•  Autoriserede bandagister og kandidater
•  Ortopædiske skomagere og – svende
•  Fysio- og fodterapeuter  
•  Butiksassistenter 
•  Administrativt personale 

Stærk organisation supporteret af en
dedikeret udviklingsafdeling

11

Antal medarbejdere: 310 ~ 265 fuldtidsansatte

 Autoriserede bandagister og kandidater
 Ortopædiske skomagere og – svende

Stærk organisation supporteret af en



www.sahva.dk · Telefon 7011 0711
 @sahva.dk     Sahva A/S

Kontaktinformation
Er du nysgerrig efter at vide mere om Sahva, vores uddannelsesforløb, praktikophold og sommerjob, 
er du velkommen til at kontakte Sahva HR-afdeling på tlf. 70110711 alternativ personale@sahva.dk. 

Vi glæder os til at tage imod dig!

RING TIL SAHVA

7011 0711


