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Sundbyberg 2016-05-19

Missa inte Hjultorget den 24 – 25 maj på Kistamässan:

Mötesplats för hjälpmedelsanvändare, producenter och
professionen
Nästa vecka kommer drygt 110 utställare att vara på plats på Kistamässan för att visa
upp de senaste innovationerna inom hjälpmedel, bil- och bostadsanpassning. På
Hjultorget får besökarna prova, klämma och känna på det som hjälpmedelsmarknaden
erbjuder.
Mässans syfte är att skapa direktkontakt mellan utställarna och de som ska använda
produkterna. På Hjultorget kan hjälpmedelsanvändare prova vilket hjälpmedel som passar
just dem bäst. I dialog med tillverkarna kan man föra fram hur man tycker att ett visst
hjälpmedel bör vara konstruerat. Här kan man få tips om vad man kan göra åt bostaden för
att den ska fungera bättre eller hur bilen kan förändras så att man trots sin
funktionsnedsättning kan få ta del av den frihet som bilen ger.

-

Vi anser att hjälpmedelsanvändarnas erfarenheter ska bidra till att utveckla
hjälpmedlens konstruktion. Därför fyller Hjultorget en så viktig funktion, säger John
Högberg, RG Aktiv Rehabilitering.

Vi bjuder även på en rad intressanta föreläsningar och uppvisningar. Några exempel är:
På tisdag klockan 11.00–11.45 berättar Rikard Wiksell om den metod han utvecklat för att
hjälpa människor som lever med långvarig smärta. Rubriken på föreläsningen är ”Låt inte
smärtan styra hela livet”. Missa inte heller att lyssna på när Louise Hoffsten samtalar med
läkaren Claes Hulting om blues, livet och en näve grus klockan 13.00.
På onsdag klockan 14.00 – 14.45 håller Dorthe Forsell, Sjuksköterska och sexualrådgivare,
en föreläsning om sexualitet, rehabilitering och hälsa.
Hela programmet samt registrering finns på: www.hjultorget.nu
På aktivitetstorget anordnas uppvisningar och tävlingar med Parasport Sverige. Här finns
möjlighet att utmana en elitidrottare eller prova på till exempel elektronikskytte, minitennis
eller längdskidor med stakmaskin.
Tid och plats:
Kistamässan, Vågögatan 3, tisdag 24 maj, kl 9.00 - 17.00, onsdag 25 maj, kl 9.00 -17.00.
För frågor:
Helena Tiderman, informations- och pressansvarig, Personskadeförbundet RTP
Tel: 070-268 89 72, e-post: helena.tiderman@rtp.se
John Högberg, RG Aktiv Rehabilitering, Tel: 08-54 54 72 07, e-post: john@rgaktivrehab.se

