
Halvdagskurser och föreläsningar – färdiga att boka! 

Här är ett smakprov på halvdagsutbildningar som finns färdiga att boka. Utbildning-
arna hålls på din arbetsplats eller hos Produkt- & Metodutveckling i Vadstena. Vill 
du ha mer information om innehåll och priser, hör av dig på telefon: 070-718 43 74 
eller mail: martin@gripe.se. 

Funktionsanalys – föreläsning, snabbuppgift

Här presenteras designmetodikens funktions-
analys och hur den kan användas i arbetet med 
hjälpmedel. Funktionsanalysen är en kreativ 
process och gör det möjligt att definiera vilka 
egenskaper ett hjälpmedel ska ha för att till-
godose användarens behov – något som under-
lättar prioriteringen vid både val och anpassning 
av hjälpmedel. 

Efter en genomgång av metod och syfte, får deltagarna prova på funktionsanalysen som 
kreativt redskap. Under handledning upptäcker man hur nya tankesätt leder till nya lös-
ningar. Föreläsningen stöds av visuellt material och är rik på konkreta exempel. 

Tidsåtgång:  2 tim

Målgrupp:  Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och andra som arbetar    
  med utprovning av hjälpmedel. 

Grundläggande sittanalys – halvdagskurs

Kursen går igenom hur man undersöker kroppen inför val och anpassning av rullstolar 
och andra sitthjälpmedel. Här får man praktisk vägledning i hur olika mått tas och hur 
man anger viktiga ledvinklar. Undersökning av bäckenets och ryggens positioner och hur 
de definieras tas också upp. Stor vikt har lagts vid att beskriva metoderna på ett sätt som 
är lätt att komma ihåg och praktisera. Deltagarna görs också uppmärksamma på hur man 
kontrollerar sina egna mätresultat och undviker vanliga fel. 

Kursens upplägg stämmer väl överens med de sittplanscher och bedömningsprotokoll 
som kommer från Produkt- & Metodutveckling (se www.gripe.se under Att beställa). 

Kursen kan kompletteras med ”Fotodokumentation vid analys”. 

Tidsåtgång:  3 tim 

Målgrupp:  Förskrivare av hjälpmedel samt konsulenter och tekniker    
  på hjälpmedelscentral. 
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Fotodokumentation vid analys 

En genomgång i hur man dokumenterar sittandet med digitalkamera. Hur man snabbt och 
enkelt åstadkommer ett informativt bildmaterial som stöd vid hjälpmedelsanpassning och 
för jämförelser över tid. 

Tidsåtgång:  2 tim 

Målgrupp:  Förskrivare av hjälpmedel samt konsulenter och     
  tekniker på hjälpmedelscentral. 

Specialanpassning – regler och riskanalys 

Arbetet med specialanpassning av medicintekniska produkter är starkt reglerat i EU-
direktiv, svensk lag och Läkemedelsverkets föreskrifter. Ändringar i regelverket har givit 
upphov till nya rekommendationer om rutiner och dokumentation. 

Under en halvdag varvas föreläsning om regelverket med temadiskussioner och presenta-
tion av metoder för riskanalys och dokumentation. Tonvikten ligger på det produktsäker-
hetsansvar man har som tillverkare av specialanpassningar. 

Tidsåtgång: 3 tim

Målgrupp: Hjälpmedelscentraler och andra som hos Läkemedelsverket är registrerade
   som tillverkare av specialanpassningar. 

Som tidigare håller Produkt- & Metodutveckling även skräddarsydd utbildning 
inom sittande, hjälpmedel och angränsande områden. Hör gärna av dig om du är 
intresserad av arbete i sitteam, utveckling av analysmetoder eller vill ha fortbild-
ning inom praktisk hjälpmedelsanpassning! 

Hälsningar 

Martin Gripe
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