
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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