Välkommen
Tisdag 13 april 09:00 – 09:05
Medverkande: Karin Klingenstierna, Moderator, Klingstar AB, Magdalena Rönström, Affärschef, Svenska Mässan
Mässor och Möten AB

Socialminister Lena Hallengren inviger Hjälpmedelsriksdagen
Tisdag 13 april 09:05 – 09:15
Medverkande: Lena Hallengren, Socialminister, Socialdepartementet
Socialminister Lena Hallengren inviger Hjälpmedelsriksdagen

Hjälpmedel - på lika villkor?
Tisdag 13 april 09:20 – 10:00
Medverkande: Karin Klingenstierna, Moderator, Klingstar AB, Lise Lidbäck, Förbundsordförande, Neuroförbundet,
Malin Ekman Aldén, Generaldirektör, Myndigheten för delaktighet
I maj 2017 överlämnade hjälpmedelsutredningen sina förslag för en mer jämlik och effektiv hjälpmedelsförsörjning vad
har hänt sedan dess? Om utgångspunkten är att så många som möjligt, oavsett funktionsförmåga ska kunna vara
delaktiga, i samhället, i de tjänster och lösningar som det erbjuds och fungerar för så många som möjligt, vad betyder
det när vi pratar hjälpmedel? Vad är ett hjälpmedel, hur involveras användaren i utformningen av hjälpmedel, hur
påverkas producenter och professionen och varför behöver hjälpmedels begreppet ses utifrån universell utformning?

Förmiddagspaus
Tisdag 13 april 10:00 – 10:15

Samtal om vägar för att nå en mer jämlik hjälpmedelsförsörjning
Tisdag 13 april 10:15 – 10:50
Medverkande: Karin Klingenstierna, Moderator, Klingstar AB, Åsa Strahlemo, Förbundsordförande, DHR, Tove
Christiansson, VD, Abilia, Ida Kåhlin, Förbundsordförande och universitetslektor, Sveriges Arbetsterapeuter
Dagens system för hjälpmedelsförsörjning innebär stora regionala skillnader gällande resurstilldelning, väntetider,
sortiment, riktlinjer och avgifter. Dessa skillnader påverkar och drabbar förskrivare, hjälpmedelsproducenter, brukare och
deras anhöriga på olika sätt. Hur skapar vi en jämlik hjälpmedelsförsörjning med brukarens behov i centrum, men som
också i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen bygger på vetenskap och beprövade erfarenhet.

Hjälpmedel- ur ett mänskliga rättigheters perspektiv
Tisdag 13 april 10:50 – 11:30
Medverkande: Karin Klingenstierna, Moderator, Klingstar AB, Maria Johansson, Ordförande, FQ, Forum – Kvinnor och
funktionshinder , Karin Flyckt, Sakkunning och samordnare av funktionshindersfrågor., Socialstyrelsen

Lunchpaus
Tisdag 13 april 11:30 – 12:30

Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser - en win-win situation för individ
och samhälle
Tisdag 13 april 12:30 – 13:00
Medverkande: Magnus Zingmark, Med dr, legitimerad arbetsterapeut, gästforskare Umeå Universitet, biträdande
forskare Lunds Universitet, forsknings och utvecklingsansvarig Aktivt och hälsosamt åldrande, Östersunds kommun
Ett aktivt liv oavsett funktionsförmåga där vi kan vara aktiva med de aktiviteter vi värdesätter i de sammanhang vi mår
bra av. Samhället kan skapa förutsättningarna och i det sammanhanget spelar hjälpmedel och anpassningar en
avgörande roll. Presentationen fokuserar på de samhällsekonomiska vinsterna som hälsofrämjande, förebyggande och
rehabiliterande insatser i kommunen skapar, samtidigt som en självständigare vardag med ökad delaktighet möjliggörs
för den enskilde.

Politikerpanel – Behöver vi en nationell styrning av hjälpmedelsförsörjningen?
Tisdag 13 april 13:00 – 13:45
Medverkande: Maj Karlsson, Riksdagsledamot (V), Karin Klingenstierna, Moderator, Klingstar AB, Acko Ankarberg,
Riksdagsledamot Ordförande socialutskottet, Riksdagsledamot (KD), Sofia Nilsson, Tjänstgörande riksdagsledamot,
Riksdagsledamot (C), Bengt Eliasson, Socialförsäkringsutskottet Talesperson i funktionsrättspolitik, Riksdagsledamot
(L)

Diskussionsrum – Välkommen att fortsätta samtalet om hjälpmedelsförsörjningen
Tisdag 13 april 13:45 – 14:00

Framtidsperspektiv samhällsekonomiska effekter- arbete Lars Lööw
Tisdag 13 april 14:00 – 14:25
Medverkande: Lars Lööw, Överdirektör, Arbetsförmedlingen
Ett grundläggande mål för funktionshinderspolitiken är att samhället utformas så att människor i alla åldrar oavsett
funktionsförmåga blir fullt delaktiga i samhällslivet. För att nå dit behövs bl.a. god tillgång till funktionella hjälpmedel. Vad
betyder det för arbetslivet och för samhällsekonomin, vad behövs för att göra arbetslivet tillgängligt för fler?

Eftermiddagspaus
Tisdag 13 april 14:25 – 14:40

Om konsumentprodukter som hjälpmedel
Tisdag 13 april 14:40 – 15:05
Medverkande: Johan Strömblad, Statsvetare, utredare, Vårdanalys- Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Den tekniska utvecklingen med bland annat internetuppkopplade mobila pekskärmar innebär nya möjligheter för
personer med funktionsnedsättning att hantera sitt dagliga liv. En del personer använder en surfplatta för att
kommunicera med sin personliga assistent eller med sina anhöriga. En del personer använder en smart mobiltelefon för
att på egen hand kunna ta en promenad eller gå till affären. En del personer använder en dator för sociala relationer
över internet eftersom de har svårt att förstå människor som de möter öga mot öga.Men har alla samma möjlighet att få
tillgång till tekniska hjälpmedel och att använda dem? Och hur bör det offentliga åtagandet se ut om vanliga
konsumentprodukter kan användas för att kompensera funktionsnedsättningar trots att de inte är avsedda för
det?Myndigheten för vård- och omsorgsanalys analyserade frågan om hälso- och sjukvårdens försörjning av
konsumentprodukter som hjälpmedel i rapporten "Med varierande funktion", som lämnades till regeringen i maj 2020. I
denna programpunkt presenterar projektledaren de resultat, slutsatser och rekommendationer som lämnades till
regeringen och sjukvårdshuvudmännen.

Jag är också digital
Tisdag 13 april 15:05 – 15:20
Medverkande: Kerstin Gatu, Kursansvarig "Anpassad IT" Projektledare Digi-JAG, Mora folkhögskola
Vad möjliggör de digitala verktygen/hjälpmedlen och vilken betydelse har de för individen? Erfarenhet från
distansutbildningen "Anpassad IT" vid Mora Folkhögskola, för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kursen
använder datorn som ett verktyg för kommunikation, dokumentation och information när det gäller Hälsa, Kultur och
Samhälle. För att täcka behovet av tillgänglighet har lärmiljön DigiJag utvecklats i nära samarbete med kursdeltagarna
som erfarenhetsexperter

Vinnova
Tisdag 13 april 15:20 – 15:35
Medverkande: Erik Borälv, Programansvarig för öppen innovation, Vinnova
Vårt samhälle är under ständig förändring, inte minst genom ökade inslag av digitalisering. De senaste 12 månaderna
har vi sett en tydlig förändring även pga pandemin, som påverkar hur vi arbetar, kommunicerar men även umgås. Våra
förutsättningar att må bra som individer är starkt beroende av ett fungerande arbetsliv men också ett socialt
sammanhang. För att kunna vara aktiv på arbete och fritid kan olika hjälpmedel bidra till ett enklare liv. Ibland är
hjälpmedel också helt nödvändiga, för att vi alls ska kunna vara aktiva. Digital teknik, när den är som bäst, gör livet
enklare. Den är numera ett självklart inslag i samhället och en förutsättning för delaktighet. Vårt behov av stöd varierar
med sysselsättning, hur vi bor och i vilken fas i livet vi är. Det är inte svårt att tänka sig situationer där alla kan behöva
stöd. Bara det faktum att vi behöver arbeta längre upp i åldrarna leder sannolikt till ett ökat behov av stöd. Hjälpmedel
ger ökad självständighet, större möjlighet till aktiv fritid och bättre förutsättningar i arbetsliv och skola. Allt detta bidrar till
bättre hälsa. Vinnova har under 2019 initierat och gett stöd till 22 projekt inom satsningen "Digitala hjälpmedel".
https://www.vinnova.se/m/digitala-hjalpmedel/ Följande är exempel på projekt som ger ofta nödvändigt stöd för sina
målgrupper men som också visar vägen för en spridning av lösningen till breda grupper i samhället eller andra
områden. Digital ledsagning för synskadade i kollektivtrafiken - RISE Research Institutes of Sweden leder arbetet med
en lösning för att öka tillgängligheten för synskadade i kollektivtrafiken. Många resecentrum sträcker sig över en stor yta
och exempelvis en hållplats kan vara mycket lång. Att stå på rätt plats när bussen kommer är viktigt, och kanske helt
avgörande för en person med nedsatt syn. Lösningen som bygger på användning av mobil augmented reality skulle
även gå använda i andra sammanhang, för att hitta i shoppingcenter. Impossible run tar fram en lösning som ska göra
det möjligt för personer med synnedsättning att träna längdhopp utan assistans, genom att idrottare som inte kan se
linjerna och plankan istället ska kunna höra dem via ett ljudspår i ansatsbanan. Det bör gå använda samma slags
lösning att guida i hela andra miljöer, som på rullband eller i långa terminaler på flygplatser. Alla slags tunnlar har
samma behov, oavsett om di har nedsatt syn eller inte. Koordinator: Svenska Parasportförbundet och Sveriges
Paralympiska Kommitté. Individuellt anpassade utställningar leds av Kungliga Tekniska Högskolan - Avdelningen för
Tal, musik och hörsel. Man utvecklar en anpassning av det digitala innehållet i utställningsmiljöer (här Tekniska museet)
för att kunna göra det tillgängligt för varje besökare utifrån just den personens behov och förutsättningar. En lösning som
anpassar presentation till den individ som kommer fram kan tänkas ge nytta i situationer där man möter en
kund/besökare, som vid incheckningar, reception, offentliga miljöer, eller varför inte i en butik med självbetjäning.

Framtidsspaningar
Tisdag 13 april 15:40 – 16:20
Medverkande: Cecilia Winberg, Förbundsordförande, Fysioterapeuterna: Fotograf Emil Malmberg, Karin Klingenstierna,
Moderator, Klingstar AB, Lisbeth Löpare Johansson, Samordnare för nära vård, Sveriges Kommuner och Regioner,
Petrus Leastadius, Vice VD, Swedish Medtech, Erik Borälv, Programansvarig för öppen innovation, Vinnova, Karin
Flyckt, Sakkunning och samordnare av funktionshindersfrågor., Socialstyrelsen
Korta framtidsspaningar från:Socialstyrelsen: Hjälpmedel ur ett KrisperspektivSveriges Kommuner och Regioner : Nära
vård- en självständighetsreformVinnova: Framtidens hjälpmedel är digitala Fysioterapeuterna: I framtiden finns ett
strukturerat och strategiskt sätt att införa hjälpmedel och att utvärdera dessa.Swedish Medtech: I framtiden kommer vi
inte att ha råd att se medicintekniska hjälpmedel som en kostnad istället för som en investering

Avslutning och sammanfattning av dagen
Tisdag 13 april 16:20 – 16:25
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