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Utbildningsplan för Testledare

Fysiotests Testledarutbildning består av 4 delar.
Den första delen är en teoretisk online utbildning som du gör när det passar dig. Andra delen kräver
fysisk närvaro och handlar om praktiska kunskaper på testutrustning, tolkning av testresultat och
coaching.
Den tredje delen är övning av dina färdigheter på personer i din omgivning med egen testutrustning
eller utrustning du hyr av Fysiotest. Du har också möjlighet att vara på plats i Båstad eller med ute hos
kund för att kunna praktiserar med uppsyn av en handledare.
Sista delen är certifiering som sker hos Fysiotest av examinator.

Efter avklarad examination så kommer du ha möjlighet att ta uppdrag av Fysiotest samt även ha
möjlighet att få ett franchiseavtal med oss om du vill driva eget och investera i egen testutrustning.

Utbildningstillfällen

Din personliga kontakt

Fysiotest Academy
+46(0)431-36 98 66
academy@fysiotest.se

 Magnus Häggbom
Utbildningsansvarig

Praktiskt prov: Januari och Augusti
Examination : Februari och September
Online utbildningen och praktik kan genomföras
när som under året.

mailto:academy@fysiotest.se


Intro
Coaching & Ledarskap
Testning & Diagnostik
Datahantering vid fysiologiska tester
Rådgivning och klientfall

Del 1 - Teoretisk utbildning online
Genomgång av utbildningskapitel 1-5

1.
2.
3.
4.
5.

Denna del gör du själv när du önskar. För att kunna anmäla sig till den praktiska
utbildningen måste denna del vara godkänd på alla delprov.

Del 2 - Praktisk utbildning 
(hit kan du anmäla dig när du har fått godkänt på alla dina teoretiska delprov)

Dag 1 (hel dag)
Inbody - praktiskt genomförande och fördjupande kunskap
FMS och gripen - praktiskt genomförande och fördjupning

Dag 2 (halv dag)
Labb testerna - praktiskt genomförande och träning av provtagning
Repetition, diskussion och frågor
(Möjlighet till certifiering på eftermiddagen) 

Del 3 - Praktik

Del 4 - Certifiering
Certifieringen genomförs genom att examinatorn följer dig genom ett helt 
kundmöte. Alla delar av kundmötet bedöms och du får i efterhand en feedback.
Skulle examinatorn bedöma att du behöver mer träning eller mer kunskap på ett eller
flera områden så kommer du att få veta det och certifiering måste tas om. Det går ej att
genomföra två certifieringsförsök vid samma tillfälle.

För att bli Junior testledare krävs att man har haft 20 klienter under handledning av en
Senior testledare. Efter att man har godkänts som Junior testledare kan man börja ta
uppdrag från Fysiotest på egen hand. Man kommer dock alltid ha en Senior testledare
med sig på de uppdrag man tilldelas för att kunna få stöttning på plats.
 
Senior testledare blir man om man inom loppet av ett år har haft minst 100 klienter som
testledare. Senior testledare får ta egna uppdrag hos kunder och kan också ta större
ansvar för uppdrag. Senior testledare tjänar 15% mer än Junior testledare och får även
extra betalt när man tar större ansvar för ett uppdrag.

Man bibehåller sin Senior nivå genom att minst ha 100 klienter per år. 



Prislista:
Del 1 - Teoretisk utbildning                                           5.995 SEK
Del 2 - Praktisk utbildning                                           18.000 SEK
Del 3 - Praktik             
Del 4 - Certifiering                                                           1.995 SEK

Totalt                                                                               25.990 SEK

Utbildningspaket i Båstad vid praktik                            699 SEK
För att underlätta den praktiska delen i Båstad
så har vi sytt ihop ett paket med boende och mat
under ditt besök hos oss.
Du bor i Båstad Sportcenters vandrarhem och äter
lunch i restaurangen Drivan.
Fysiotest bjuder på fika och tilltugg under utbildningsdagarna.

Köp din egen utrustning och 
bygg en egen verksamhet som franchisetagare
Fysiotest testledarutbildning kan inte bara vara en väg till att få
anställning eller få konsultuppdrag av oss utan kan också vara 
starten på en egen framgångsrik verksamhet i samarbete med oss.
Nedan kan du läsa om vårt beprövade startpaket för dig som har
lite entreprenörsanda och känner dig redo att skapa din egen verksamhet.

Testutrustning                                                          offert
Inbody 770                                                                                
Hemoglobin mätutrustning
Kolesterol mätutrustning
HbA1c mätutrustning
Blodtrycksmanschett
Allt tillbehör för att komma igång direkt

I detta paket ingår det en separat utbildningsdag utöver utbildningsdagarna
samt 1 års support från oss på Fysiotest. 

Som Franchisetagare till Fysiotest får du ännu mer support och du har även
möjlighet att finansiera köpet av testutrustningen på flera sätt tillsammans med oss.

Varmt välkommen att anmäla dig till 
Fysiotest testledarutbildning


