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12.00  Ett sängtillbehör för tryckavlastning och 
re-positionering.
Enligt EPUAP* är det starkt rekommenderat att lägesändra 
personer med eller med risk för trycksår, såvida det inte 
är kontraindicerat. Lägesändringsfrekvens bestäms med 
hänsyn till personens aktivitetsnivå, mobilitet och förmåga 
att självständigt ändra läge.
Vi igår genom principer om hur man kan re-positionera 
brukaren samt förebygga trycksår i sängen med omvård-
nadshjälpmedlet SoftTilt.
Arrangör: INVACARE – Monter: F:10

11.30  Vad är pulsation?
Att ligga på en luftmadrass där luftcellerna växlar i ett 
växeltrycksläge eller alternerande läge kan för en del 
vårdtagare upplevas negativt för bland annat sömnen.
I denna workshop tittar vi på en luftmadrass med det 
pulserande läget, där rörelserna i madrassen är mindre 
och skonsammare för vårdtagaren, både vad gäller  
komfort och vävnadstryck.
•   När används en luftmadrass i ett trycksårsförebyg-

gande arbete och vad är viktigt att tänka på?
•   Vad är skillnaden mellan pulserande läge, växlande 

läge och konstant lågt tryck?
•   Vilken klinisk evidens finns för att backa upp det  

pulserande läget?
•   Trycksår och pulsation, hur kan till exempel sömn  

och smärta påverkas?
Arrangör: Care of Sweden – Monter C:02

12.30  När en är nog 
Hur får vi personalen att arbeta på ett smart och ergo-
nomiskt sätt? När räcker det med en person och när 
behöver man vara fler? Hur inverkar dina arbetsmeto-
der på din kropp och på patienten? På vilka sätt kan vi 
använda taklyften för att underlätta mer än att lyfta  
från A-B?
Arrangör: Guldmann Monter B:02

14.00  Inställningar och val för optimala  
köregenskaper och ett bra sittande i en  
aktiv rullstol  
Vi går igenom vilka inställningar man kan göra för att 
anpassa en rullstol till en brukare som behöver en mer 
skräddarsydd rullstol.  
Arrangör: Sunrise Medical Monter J:06

14.30  Positionering och aktivering i och  
omkring säng
Med få hjälpmedel och rätt kunskap når man långt.  
Vi kommer att visa positionering och mobilisering från 
liggande i säng på en tryckavlastande madrass till  
sittande på sängkant och vidare upp till gående.
Fokus är att använda så få hjälpmedel som möjligt, men 
arbeta skonsamt för patienten och personalen samt att 
aktivera brukaren mest möjligt.
Arrangör: Direct Health Care Groupe – Monter E:10 
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