
 Program
07.30 - 09.30 Kaffe
 
09.30 - 09.35   Välkomna 

09.35 - 10.00   Myndigheten för delaktighet
 Hjälpmedelsinstitutet och Handisam bildade  
 1 maj en ny myndighet. Vilket är uppdraget 
 och vad ska de göra? 

10.00 - 10.20  Yrkesroll i nytt tekniklandskap
 Lena Haglund, Förbundsordförande FSA och docent i arbetsterapi

10.20 -10.50   Tankar, teknik och design för levd tillgänglighet
 Universal Design håller på allvar att få fotfäste i Sverige och Norden. Mångfald och social inkludering hamnar  
 alltmer i fokus. Vad är det för synsätt som ligger bakom den pågående utvecklingen?  
 Per-Olof Hedvall, Tekn. Dr., Certec, Institutionen för designvetenskaper, Lunds Universitet

10.50 - 11.10   Fika 20 min.

11.00 - 11.30   "Köra för att Lära" - en övning som stimulerar
 Barn och vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar kan utvecklas och återhämta funktioner genom 
 övning i elrullstol. Övningselrullstolen Tiro är utvecklad för metoden och har en sittenhet som kan användas 
 av både barn och vuxna. Senaste nytt om övningens effekter och pågående forskning med små barn.
 Lisbeth Nilsson, leg. arbetsterapeut, specialist och dr med vet., associerad till Lunds universitet och 
 Norrbottens läns landsting

11.30 -12.00   Elrullstolen – välfärdsteknologi som fungerar 
 Två forskningsstudier visar på nyttan med den eldrivna rullstolen ur användarens, de anhörigas och ur   
 ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
 Raymond Dahlberg, med.dr, leg arbetsterapeut, Hjälpmedelsinstitutet

12.00 -13.00 Lunch 

13.30 - 14.00  Är ståendet en mänsklig rättighet eller ett nödvändigt ont? 
 Hur påverkar användningen av ståhjälpmedel användarnas upplevda livskvalitet och välbefinnande? 
 Birgitta Nordström, doktorand, FoU, Norrbottens Läns Landsting 

14.00 - 14.30   ”Giraffen” som stöd i boendet och vården
 Roboten Giraffen har i en studie använts i en träningslägenhet för patienter med kognitiv funktionsnedsättning  
 efter förvärvad hjärnskada. Hur fugerade det och vad tycker patienter och involverad personal? 
 Inga-Lill Boman, leg.arbetsterapeut, med.dr. Danderyds sjukhus AB

14.30 - 14.50    Kaffe

14.50 - 15.40  Konsumentprodukter som hjälpmedel
 Under 2013 genomfördes ett regeringsuppdrag för att undersöka om det är möjligt att förskriva konsument-  
 produkter som hjälpmedel. Det är möjligt – men hur gör man för att det ska vara patientsäkert?  
 Ulla-Britt Blomquist, Hjälpmedelsinstitutet  
 Maria Söderkvist, Landstinget Västmanland 

15.40 - 16.10    Hitta och jämför hjälpmedel
 Ny nationell hjälpmedelsdatabas och ny invånartjänst på 1177.se
 Anna Dahlström, projektledare, Stockholms läns landsting
 

Mötesplats hjälpmedel 2014
– yrkesroll och samtid i förändring 

Endagarskonferens för dig som arbetar med hjälpmedel

l Tisdagen den 20 maj 2014
l Pris 980 kronor, inklusive lunch och kaffe
l Anmälan på www.hjultorget.nu
l Aktuella föreläsningar med sikte på en föränderlig 
 framtid för arbetsterapeuter, sjukgymnaster och 
 intressenter i hjälpmedelsverksamheten
l Nätverka och uppdatera dig på verktyg, 
 metoder och trender! 



Yrkesroll i nytt tekniklandskap
Lena Haglund, Förbundsordförande FSA och docent i arbetsterapi 

Sedan 2009 är Lena Haglund Ordförande för Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA). Hon är 
också docent vid Linköpings Universitet. Hon arbetar aktivt med frågor som handlar om teknikut-
veckling både för barn och äldre. Dels i sin roll som ordförande men också i sin roll som forskare 
vid Linköpings Universitet. Många av hennes forskningsfrågor handlar om aktivitet och delaktighet 
bland annat för personer med psykosociala svårigheter. Hon har också deltagit i Hjälpmedels- 
institutets referensgrupp kring kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Tankar, teknik och design för levd tillgänglighet
Universal Design håller på allvar att få fotfäste i Sverige och Norden. Mångfald och social  
inkludering hamnar alltmer i fokus. Vad är det för synsätt som ligger bakom den pågående  
utvecklingen?  
Per-Olof Hedvall, Tekn. Dr. Certec, Institutionen för designvetenskaper, Lunds Universitet

Per-Olof Hedvall arbetar som forskare inom tillgänglighet och Universal Design vid Certec,  
Institutionen för designvetenskaper, Lunds Universitet. Hans specialintressen är kommunikation 
och interaktion, med särskilt fokus på familjer som har barn med funktionsnedsättningar.  
Per-Olof är en uppskattad föreläsare som ofta använder sig av erfarenheter från sitt eget liv i  
rullstol för att diskutera och utmana resonemang och synsätt rörande tillgänglighet.

”Köra för att Lära” - en övning som stimulerar
Barn och vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar kan utvecklas och återhämta funktioner  
genom övning i elrullstol. Övningselrullstolen Tiro är utvecklad för metoden och har en sittenhet 
som kan användas av både barn och vuxna. Senaste nytt om övningens effekter och pågående 
forskning med små barn.
Lisbeth Nilsson, leg. arbetsterapeut, specialist och dr med vet., associerad till Lunds universitet  
och Norrbottens läns landsting

Lisbeth är arbetsterapeut sedan 1974, och arbetade inom barn- och vuxenhabilitering från 1979 till 
1993. Startade vidareutbildning på distans i Lund 1992 och disputerade på ”Driving to Learn” 2007. 
Hon arbetar sedan dess med fortsatt forskning och utbildning i tillämpning av metoden nationellt 
och internationellt. Lisbeth Nilsson är oberoende forskare associerad till Lunds universitet och 
Norrbottens läns landsting.

Elrullstolen – välfärdsteknologi som fungerar 
Två forskningsstudier visar på nyttan med eldrivna rullstolar ur användarens, de anhörigas 
och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  
Raymond Dahlberg, med.dr, leg arbetsterapeut, Hjälpmedelsinstitutet

Raymond arbetar som FoU-samordnare på Hjälpmedelsinstitutet. Han arbetar framförallt med att  
initiera och stimulera forskning och utveckling av teknik i välfärdens tjänst för äldre och anhöriga.

Är ståendet en mänsklig rättighet eller ett nödvändigt ont?
Hur påverkar användningen av ståhjälpmedel användarnas upplevda livskvalitet och 
välbefinnande? 
Birgitta Nordström, doktorand, FoU, Norrbottens Läns Landsting

Birgitta Nordström presenterar delar av sin avhandling ”Experiences of standing in standing  
devices-voices from adults, children and their parents”. Birgitta arbetar på Forsknings- och  
Utvecklingsavdelningen i Norrbottens Läns Landsting och har många års erfarenhet av att  
arbeta som sjukgymnast och hjälpmedelskonsulent med både barn och vuxna.

Information om talarna under 
”Mötesplats Hjälpmedel”



”Giraffen” som stöd i boendet och vården
Roboten Giraffen har i en studie använts i en träningslägenhet för patienter med kognitiv  
funktionsnedsättning efter förvärvad hjärnskada. Hur fugerade det och vad tycker patienter 
och involverad personal? 

Inga-Lill Boman, leg arbetsterapeut, med dr. forskare rehabiliteringsmedicinska universitets-
klinken Danderyds sjukhus, Stockholm

Inga-Lills forskning är inriktad på utveckling av ny teknik för personer med funktionsnedsätt-
ningar. Pågående forskningsprojekt: Roboten Giraffen i hjärnskaderehabilitering, Distanslösning 
för strokerehabilitering och Ny teknik för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Konsumentprodukter som hjälpmedel
Under 2013 genomfördes ett regeringsuppdrag för att undersöka om det är möjligt att 
förskriva konsumentprodukter som hjälpmedel. Det är möjligt – men hur gör man för att  
det ska vara patientsäkert?    
Ulla-Britt Blomquist, leg arbetsterapeut, Hjälpmedelscentrum, Landstinget Västmanland
Maria Söderkvist, leg arbetsterapeut, Hjälpmedelscentrum, Landstinget Västmanland 
 
Ulla-Britt har arbetat på Hjälpmedelsinstitutet som utredare i många år. Hon har bland annat 
arbetat i uppdrag från kommuner och landsting, regeringsuppdrag och med utbildningsmaterial  
om förskrivningsprocessen. Under det senaste året har hon varit projektledare för ett uppdrag  
från Sveriges Kommuner och Landsting om konsumentprodukter. Det har bestått av två delar;  
förutsättningarna för att förskriva konsumentprodukter som hjälpmedel samt förutsättningar  
för och förslag till information om konsumentprodukter på 1177.se. 

Maria har jobbat inom omsorg, habilitering och hjälpmedelsverksamhet sedan 1987. Är nu 
hjälpmedelskonsulent med ansvar för områdena kommunikation, kognition, omgivningskontroll 
och larm på Hjälpmedelscentrum, Landstinget Västmanland. Senaste året har hon varit 
projektledare för ett uppdrag kring välfärdsteknologi med syfte att se hur konsumentprodukter 
ska kunna nyttjas som hjälpmedel. Har i en arbetsgrupp tillsammans med bl a Ulla-Britt 
Blomkvist tagit fram en metod för riskanalyser för patientsäkerhet i samband med förskrivning 
av konsumentprodukter. 

Hitta och jämför hjälpmedel
Ny nationell hjälpmedelsdatabas och ny invånartjänst på 1177.se.
Anna Dahlström, projektledare Hitta och jämför hjälpmedel, Stockholms läns landsting

Anna har arbetat som projektledare för större projekt i drygt 10 år. Branscherna har varierat, 
starten var inom utveckling av marina fartyg och fartygssystem. Under de senaste åren har 
Anna drivit ett flertal projekt inom området utveckling av nationella e-tjänster för hälso- och 
sjukvård. Anna har även stort intresse av projektledning som kunskapsområde och har jobbat 
med utveckling av projektprocesser och arbetsmetoder, stöttat projekt med planering samt 
fungerat som coach åt mindre erfarna projektledare. 
 

Mer information om innehållet och talarna:  
Magdalena Marklund, 070-544 43 64

Information om talarna under 
”Mötesplats Hjälpmedel”


