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Förskrivning av rullstol – vad handlar det
om egentligen?
Catrine Träff är legitimerad arbetsterapeut och Clinical Marketing & Education
manager på Permobil AB. Hon har 15 års erfarenhet av neurologisk rehabilitering.
I detta föredrag, "Förskrivningen av rullstol, vad handlar det om egentligen? – ur
ett rehabiliteringsperspektiv", får åhöraren ta del av viktiga områden där
rullstolen är behjälplig.
När det kommer till att förskriva rullstolar – vad handlar det om egentligen?
Utifrån Permobils perspektiv handlar det om att erbjuda rullstolar som i så
stor utsträckning som möjligt, möjliggör att leva ett aktivt liv trots
funktionsnedsättningar. Därför är inte rullstolen enbart ett verktyg för
förflyttning, det kan också vara ett rehabiliteringsverktyg som optimerar
livstillfredsställelse genom att öka delaktighet i vardagen.
Denna
presentation kommer att belysa viktiga områden där rullstolar kan vara
behjälpliga:
Rehabiliteringsverktyg / Medicinska fördelar / Funktionella fördelar / Ett
verktyg för förflyttning / Sociala fördelar
Permobil vill hjälpa till att öka den funktionella förmågan, och de tror att en
viktig faktor i rehabiliteringsprocessen är att erbjuda optimala rullstolar.
Välkommen att ta del Catrine Träffs föreläsning under Funka för livet.
Föreläsningen hålls måndag 14 september kl. 13.15 på scenen Speakers
Corner.
Entrén till Funka för livet är kostnadsfri, det enda som behövs är en
entrébiljett som bokas via http://bit.ly/funka-karlskrona
Hela programmet för Funka för livet Karlskrona 14-15 september hittar ni
under denna post, alternativt via denna länk.

Funka för livet är mässan och mötesplatsen för personer med
funktionsnedsättning och närstående samt seniorer. Med
funktionsnedsättning avser vi alla som på något sätt behöver stöd i vardagen
så som personer med demens, autism, hörselskada och ryggmärgsbråck med
flera. Här samlas också yrkeskåren för att dela kunskaper och prata om
framtidens produkter och tjänster för ett enklare vardagsliv.
Funka för livet är ett initiativ från Växjö och har arrangerats två gånger
tidigare, 2012 och 2014. Båda gångerna i Växjö. Den senaste mässan lockade
cirka 75 utställare och 1500 besökare.
Under 2015 utvidgas Funka för livet med två nya mässor:
Arena Karlskrona, Karlskrona, 14-15 september
Halmstad Arena, Halmstad, 19-20 oktober
Fortsatt arrangeras Funka för livet Växjö vart annat år, med nästa
genomförande 20-21 april 2016.

Funka för livet arrangerar mötesplatser och andra evenemang med inriktning
på funktionsnedsättning.
Sedan 2012 har Funka för livet anordnat mötesplatser i Växjö tre gånger och
en gång vardera i Karlskrona, Halmstad, Kristianstad och Kalmar. På
mötesplatserna blandas utställare inom området tillsammans med
intressanta föreläsningar och aktiviteter för allmänheten samt seminarier
enbart för professionen. Mötesplatserna vänder sig till personer med
funktionsnedsättning, anhöriga, seniorer samt yrkesverksamma inom
området.
Utöver detta arrangerar Funka för livet även minimässor med inriktning
bilanpassning tillsammans med Atteviks, rikskonvent om tillgänglighet samt
förmedlar föreläsare inom ämnet funktionsnedsättning. Läs gärna mer
på funkaforlivet.se
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