
 

 

Symposium - Hälsostaden november 2, 2017 

Välkommen till Hälsostaden, Ängelholms sjukhus och ett symposium med fokus på samverkan 
runt Robot-assisterad rehabilitering.  

 

 
Detta symposium är en dag för att: 

 
Öka medvetenhet runt robot-assisterad gångrehabilitering. 

 
Lyfta vikten av samverkan så att rätt teknik, når rätt klinik med rätt information för patienters 

ökade livskvalitet.  
 

Skapa ett forum där personer som har ett gemensamt intresse av teknik-assisterad gångträning 
kan mötas och utbyta tankar och erfarenheter. 

 
Öka kunskap inför ett kliniskt utvecklingsprojekt vid Hälsostaden, Ängelholms sjukhus  

 
 

Anmälan via bifogad länk innan 23 oktober: http://doit.medfarm.uu.se/kurt10612  
Pris: 500 Sek. Betalningsinformation skickas via mail efter ovan registrering. 
Lokal: Lindhagasalen Ängelholms sjukhus, Södra vägen 2, byggnad 15, ingång Landshövdingevägen 
Date: 2 november 
Tid 10:00-16:30 
 
Kontakt information till symposiumarrangör: 
Lina Sors Emilsson, Lektor vid Uppsala universitet 
Email: lina.emilsson@angstrom.uu.se 
Tele: +46 (0)707344748 
 
Bakgrundsinformation: 
Det talas idag om ett paradigmskifte inom hälsovård angående medicinsk teknik, vilket inkluderar 
robot-assisterad rehabilitering (RAR). Där RAR är utvecklat för att assistera patienter och kliniker 
som gemensamt arbetar för att återskapa eller upprätthålla en persons tankeförmåga och/eller styra, 
röra hens armar och /eller ben. En robot är dock bara en teknik och den blir aldrig bättre än 
människorna som arbetar med den. Därför är det viktigt att alla aktörer (patienter, kliniker, 
beslutsfattare, forskare och företag) gemensamt arbetar för att allas kompetens tas tillvara och behov 
tillgodoses samtidigt som man möter det gemensamma målet att tekniken används på bästa möjliga 
sätt för individuell patientnytta.  
 
 



 

Utvecklingsprojekt ”Rehabrobotik” vid Hälsostaden, Uppsala universitet, Basel universitet 
och ETH Zurich: Detta symposium är även en kompetensutvecklingsdag för deltagare vid ett 
utvecklingsprojekt som bedrivs mellan Hälsostaden vid Ängelholms sjukhus, Uppsala universitet, 
Basel Universitet och ETH Zurich. Målet med projektet är att utveckla en interdisciplinär strategi 
som klinker i sin praktiska verksamhet kan utgå ifrån för att systematiskt utvärdera potentialen av 
nya medicintekniska innovationer i relation till sina och sina patienters behov och mål. I ett 
eventuellt nästa steg av projektet, om beslut tas av Hälsostaden att utvärdera RAR, är målet att ta 
fram en praktisk strategi för introduktion och evaluering av nya medicintekniska innovationer i 
existerande klinisk verksamhet. Detta är ett projekt som finansieras via Stiftelsen Promobilia, 
Hälsostaden vid Ängelholms sjukhus och Uppsala universitet.  
 

AGENDA NOVEMBER 2 – 2017 
 
10:00 – 10:05 Välkomna till Hälsostaden & Projekt Rehabrobotik.  

Carl-Johan Robertz, Förvaltningschef Hälsostaden Ängelholm, Region Skåne och 
David Latifpour, ICT-ledare vid Hälsostaden Ängelholm och Medicinskt ansvarig för 
rehabilitering i Ängelholms Kommun.   
 

10:05 – 10:30  Vikten av att skapa broar mellan olika kompetenser för hållbart 
utvecklingsarbete med teknik-assisterad sjukvård. Clas Runnberg, Medtech 
entrepreneur, Partner och tidigare styrelseordförande vid P.U.L.S. AB – Ett Svenskt 
Life Science-bolag som fokuserar på medicinska utvecklingsprojekt i tidigt stadium. 
Mentor för programmet “Clinical Innovation Fellowship” vid KTH. Styrelseledamot 
vid Medicon Bridge – Centrumbildning för att koppla samman medicin och teknik. 

 
10:30 – 11:00  Vikten av att basera utveckling av hälso- och sjukvård på kompetensen hos 

människor med personlig erfarenhet av kroniska eller långvariga 
sjukdomar/skador. Kim Nordlund, Generaldirektör i Unga Reumatiker & partner i 
det Vinnova finansierade projektet “Spetspatienter”. 
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/juni/spetspatienter-ska-hjalpa-andra-
kroniskt-sjuka/ 

11:00 – 11:30  Fikapaus och produktpresentationer av guldsponsorer  

11:30 – 12:00  Robotik, Rehabilitering och livskvalitet. Hur vill vi att framtiden skall se ut? 
(Presentation delvis på engelska) Peter Kanne, Processledare vid Hälsostaden, 
Områdeschef Rehab och Minnesmottagning vid Ängelholm sjukhus, Marcelo Ienca, 
doktorand och forskningsassistent vid Institutet för biomedicinsk etik, Medicinska 
fakulteten, universitetet i Basel, forskare vid ETH Zürich, Lina Sors Emilsson 
Universitetslektor i produktutveckling med fokus på implementering och utvärdering 
av medicinsk teknik, Uppsala universitet 

 
 
12:00 – 12:30 Erfarenhet av robot-assisterad rehabilitering från två kompetenser;  

fysioterapeutens och en persons med en ryggmärgsskada. Helena Rosenberg, 



 

Fysioterapeut vid rehabiliteringsavdelningen i Sundhedshuset Albertslund, Danmark 

12:30 – 13:30  Lunch och produktpresentationer av guldsponsorer 

13:30 – 14:30  Utvärdering och introduktion av rehabiliteringsrobotik i Sverige – 
Rehabiliteringsenheter i Sverige delar med sig av sina erfarenheter av robot-
assisterad rehabilitering.  

- Rehabilteringsmedicinska	kliniken	i	Linköping,	Wolfram	Antepohl,	Läkare.	
Verksamhetschef	vid	rehabilteringsmedicinska	kliniken,	Linköping	universitet	
sjukhus.	
	

- Rehab	Station	Stockholm,	Frösundavik,	Ellen	Andreasson	&	Sandra	Magnusson	
leg.	Fysioterapeuter.	Spinaliskliniken	och	Rehab	station	Stockholm	

	
- Rehabiliteringsmedicin	Akademiska	sjukhuset	Uppsala,	Peter	Svensson	och	

Margareta	Arnell,	leg	sjukgymnaster.	Uppsala	universitetssjukhus.	
	

- Rehabiliteringsmedicinska	Universitetskliniken	Stockholm,	Susanne	Palmcrantz,	
leg	sjukgymnast,	Med	Dr.	Danderyds	sjukhus	och	Karolinska	institutet.		

	

14:30 – 15:00 Fikapaus och produktpresentationer av guldsponsorer 

15:00 – 15:30 Från kunskap till handling för framtidens vård– Mätning som grund för 
evidensbaserad praxis. (Presentation på engelska via telepresence) Jennifer Moore 
PT, DHSc, NCS, Physical Therapist, Advisor, South Eastern Norway Regional Center 
for Knowledge Translation Sunnaas sykehus HF.  Former clinical practice leader at 
the Rehabilitation Institute of Chicago, Former director of Rehabilitation Measures 
database At the Center for Rehabilitation Outcomes Research. .  

	
15:30 – 16:00  Rehabiliteringsrobotik och framtiden – Möjligheter och utmaningar. 

(Presentation på engelska via telepresence) Dr. Arun Jayaraman PT PhD, Shirley 
Ryan AbilityLab, Formerly The Rehabilitation Institute of Chicago, Associate 
Professor of Physical Medicine & Rehabilitation, Physical Therapy & Human 
Movement Sciences, and Medical Social Sciences at Northwestern University's 
Medical School, Chicago, IL, USA 

 
16:00 – 16:30 Diskussion & återkoppling från symposiumsdeltagare 

Välkommen!	 

	

STORT	TACK	TILL	VÅRA	GULD	&	SILVER	SPONSORER	
GULDSPONSOR:	Intramedic			SILVERSPONSOR:	Blue	Ocean	Robotic	Sweden	&	Robotdalen	
		


