
Design – Innovation – Ansvar

Design – Så mycket mer än bara yta
Vad har design för betydelse i din vardag? Varje 
produkt du kommer i kontakt med har tagits fram 
med idé; att vara funktionell, smart, billig, snygg, 
lösa ett problem och stärka funktioner.

Det kan vara svårt att inse att även ett 
kombinationsbestick har gått igenom en lång 
designprocess; förstudie, behovsanalys, framtagning 
av prototyper, utvärderingar, materialval, 
tillverkningstekniker och tester. Med syftet att form 
och materialkänsla ska få kombinationsbesticket 
både funktionellt och attraktivt. I princip samma 
utvecklingsprocess som för en manuell rullstol.

Upphandlingssystemets baksida
I många länder finns upphandlingssystem för 
att avgränsa sortimentet för förskrivningsbara 
hjälpmedel. 

Systemet har både för och nackdelar. Det kan hålla 
tillbaka produkter med nya innovativa funktioner 
som inte efterfrågas bland upphandlingskraven. 
Många bra produkter har inte klarat den processen.

80 års erfarenhet
Vi är två arbetsterapeuter som har arbetat länge 
inom hjälpmedelsbranschen. Vi har upplevt en 
revolution när det gäller bättre funktioner och 
säkrare produkter. Vi fick en grundutbildning om 
hjälpmedel i utbildningen och har med glädje både 
följt utvecklingen och haft fördelen att kunna vara 
med och påverka den. 

Låt oss få berätta om vår erfarenhet fram till nu. 
Sedan kan vi alla ställa frågan, precis som på TV 
programmet ”På Spåret” – Vart är vi på väg? 

Anmälan görs via vår hemsida
Gå in på www.etac.se. Gå till sidan Leva & Fungera.
Gå till seminarie och anmälan. Fyll i namn och 
e-post. Dina uppgifter används och sparas enbart 
för denna mässa. 

Sista anmälningsdag för detta seminarie är 
onsdagen den 13 mars. Meddela i din anmälan 
eventuell födoämnesallergi.

Välkommen!

Föreläsare: 
Två veteraner från hjälpmedelsvärlden med erfarenhet från både förskrivarledet och 
produktframtagning på hjälpmedelsföretag. 

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

Frukostseminarie | Leva & Fungera 26-28 mars i sal E2

Datum och Tid:
26-28 mars 2019 
kl 08.30 – 09.00

Antal deltagare
Antalet deltagare är begränsat. Först till kvarn gäller.  
Föranmälan behövs och görs via vår hemsida.

Plats (ingång huvudentré 08.15 innan mässan startar 
för dagen)
Sal E2 i mässhallen Leva & Fungera Göteborg nära vår monter C02:32

Kostnad – Vi bjuder på frukost
Seminariet är kostnadsfritt. Föranmälan behövs senast 13 mars.

Hjälpmedel – Från ett arbetsterapeutiskt perspektiv
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