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13.00 – 13.45  
Hur använda vårt intellekt  
framför muskler när vi arbetar 
med förflyttningar i vården
Kicki Reifeldt & Martin Gottfridsson, 
Hjälpmedelcenter Sverige
Det är en realitet att belastningsskador 
är ett stort problem inom vården och 
omsorgen. Risken att drabbas av belast
ningsskador är särskilt stor då patienter 
ska förflyttas. Om nu förflyttningar visar 
sig vara en så stor riskfaktor, behöver 
man se på förflyttningar ur ett helt annat 
perspektiv. Vi vill ju att vårdpersonalen ska må bra och 
stanna kvar i vården. Eftersom förflyttningar är en viktig del 
av patientens vård och behandling, ska vi involvera dem 
i sina förflyttningar så mycket som möjlig. Utförs förflytt
ningarna i en medvetet anpassad miljö som tillvaratar och 
förstärker patientens förmågor maximalt, minskas tyngden 
och belastningen för vårdpersonalen på ett avgörande 
sätt. Men för att göra det här tankearbetet behövs verktyg 
för detta. HMC Sverige har genom ett nytt forskningspro
jekt validerat metoder för patientanalys som kan vara en 
tillgång i detta arbete.  Det kommer den här föreläsningen 
handla om. 

09.30 – 10.15  
MDR, det medicintekniska  
regelverket
Petrus Laestadius, Swedish Medtech, 
branschföreningen för medicinteknik
Från maj 2021 gäller MDR skarpt för alla 
tillverkare av medicintekniska produkter och tjänster.  
Vi tittar på varför vi behövde ett nytt regelverk och skill
naderna jämfört med det tidigare. Nya roller i regelverket 
gör att leverantörer och kunder har gemensamt intresse 
av och ansvar för att regelverket efterlevs. Vi tittar även 
på det förändrade ansvaret för distributörer, dvs även 
hjälpmedelscentralerna.

10.40 – 11.25  
Vägen mot en jämlik och hållbar 
hjälpmedelsförsörjning
Erika Johansson, Arbetsterapeut på 
Sveriges Arbetsterapeuter
Förskrivning av hjälpmedel är en hälso
ekonomiskt lönsam insats som ökar människors självstän
dighet i vardagen och delaktighet i samhället. Trots detta 
finns stora skillnader mellan landets kommuner och 
regioner när det gäller såväl avgifter som sortiment, vilket 
riskerar att skapa en ojämlik tillgång till hjälpmedel.  
Men vad behövs egentligen för att vi ska kunna nå en 
jämlik och hållbar hjälpmedelsförsörjning?

15.00 – 15.45  
När livet störtdök
Yasmin Nilson
Yasmin Nilson skulle börja på dansgym
nasium till hösten 1999, men på sommaren 
hände det otänkbara – hon bröt nacken i 
en dykolycka och blev förlamad. Till en början blev det en 
fråga om att bara överleva. Sedan kom det svåra, att återta 
livet. Yasmin berättar om hur hon har burit sig åt för att 
omsätta traumat till konstruktiva krafter som strävar framåt. 
Hon är journalist och föreläsare och driver Soluret Podcast 
där hon möter människor från alla samhällsskikt. Tillsam
mans med Anna Bergholtz har hon startat Unique Power  
– en samlad kraft med unika kompetenser och perspektiv.
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