
9.30-10.15 Sal A

I huvudet på framtidens hälsokonsument
En föreläsning om morgondagens patient som är digital, 
urban och krävande - matchar hälso- och sjukvården detta?
Håkan Eriksson, professor emeritus Karolinska Institutet.

10.15-10.55 Sal B

Hjälpmedel på lika villkor
En genomgång av Socialstyrelsens hjälpmedelsuppdrag.
Jeanette Adolfsson och Karin Flyckt, Socialstyrelsen.

11.00-11.40 Sal A

Att dansa med rullstol
Franciska Darnell berättar om sina egna erfarenheter kring 
vikten av rätt hjälp och fungerande hjälpmedel. 

11.15-11.55 Sal B

En ny patientlag – vad innebär det?
Johan Assarsson – regeringens utredare presenterar de 
viktigaste förslagen i patientmaktsutredningen.

16-17 september | Kistamässan | Fri entré

Hjälpmedel för livskvalitet är den nya mötesplatsen där fortbildning, 
inspiration och utveckling står i fokus.
Låt dig inspireras av seminarier, praktiska workshops och en stor utställning 
där leverantörer visar upp sina produkter och nyheter.

PROGRAM
för båda dagarna

Mamma, pappa, lam berättar om utmaningar för 
rullstolsburna föräldrar kl. 12.30 i Sal A



Arrangörer:

12.30- 13.10 Sal A

Mamma och rullstolsburen – hur funkar det?
Ett föredrag om hjälpmedel och praktiska lösningar som 
hjälper småbarnsföräldrar med rörelsehinder, Stiftelsen 
Spinalis.

12.40-13.20 Sal B
(Obs! Endast den 17 september)
Förskrivarrollens val, krav och kval
En föreläsning om att skapa förutsättningar för 
prioriteringar. Ann-Charlotte Nedlund, Linköpings 
Universitet.

13.30- 14.10 Sal A

Nya idéer för nya tider
Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, Stockholms 
Läns Landsting.

13.30-14.10 Sal B

Vad gäller för de hjälpmedel som är 
medicintekniska produkter?
Carin Bådagård, Läkemedelsverket.

14.30- 15.30 Sal A

Det finns ingen gräns
En inspirerande föreläsning om hur allt är möjligt.
Anders Olsson, OS-medaljör, föreläsare och förebild.

# Följ, dela och gilla Hjälpmedel för livskvalitet i sociala medier. 
Tagga dina bilder och inlägg med #hjälpmedel

Låt dig inspireras av Anders 
Olsson kl. 14.30 i Sal A

www.hjalpmedelforlivskvalitet.se



Kl 09.30 Sal C

Kliniska aspekter vid förskrivning av eldriven rullstol
Vad ska man tänka på vid förskrivning av eldriven rullstol?  När ska man använda 
fram-, mitt- eller bakhjulsdrivet? Hur ska man tänka kring positionering i eldriven 
rullstol? Syftet med denna workshop är att ge fördjupad kunskap för att förenkla 
förskrivandet av eldriven rullstol.
Föreläsare: Håkan Johansson, Produktspecialist och Leg Sjukgymnast, Invacare AB
Arrangeras av Invacare

Kl 10.30 Sal C

Ett fungerande dygn, ett fungerande liv tack vare 
hjälpmedel
Abilia tillsammans med Komikapp guidar dig genom ett dygn med 
sensomotoriskt och kognitivt stöd. Att implementera ett hjälpmedel tidigt är 
viktigt för ökad delaktivitet och livskvalitet. Med studier och egna erfarenheter 
som grund gå vi igenom nytta och testar hjälpmedel utifrån olika personers 
livssituationer och behov.
Arrangeras av Abilia och Komikapp

Kl 12.30 Sal C

Hur tungt kan det vara?
I denna workshop får deltagarna känna på hur det är att förflytta en docka som 
väger 150 kg. Med en ny teknik som har utvecklats är det fullt möjligt att förflytta 
och vända en tung brukare med endast 2 personers hjälp. Hemligheten ligger i 
en kombination av lyft, förflyttningshjälpmedel och kunskap. I denna workshop 
finns även möjlighet att få uppleva hur rörligheten blir inskränkt genom att 
prova en dräkt som motsvarar storleken på en kraftigt överviktig person.
Arrangeras av Handicare

Kl 13.20 Sal C

Mikroklimatkontroll – ytterligare en viktig aspekt för en god 
trycksårshantering
Mikroklimat refererar till de lokala temperatur- och fuktförhållandena på och 
omkring hudens viktbärande område. Ett fuktigt mikroklimat är farligt då det 
luckrar upp hudens celler och gör dessa mindre motståndskraftiga mot tryck. 
Syftet med denna workshop är att både teoretiskt och praktiskt titta närmre på 
vikten av kontroll av mikroklimatet i bäddmiljön, vad som påverkar mikroklimatet 
och hur vi kan arbeta med detta på ett adekvat och hälsoekonomiskt sätt – både 
preventivt och även hur det kan förbättra en läkning av trycksår.
Arrangeras av Arjohuntleigh

WORKSHOPS
för båda dagarna
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