
26– 28 mars 2019 Svenska Mässan, Göteborg 

Leva & Fungeras öppettider, seminarier och utställare hittar du på www.levafungera.se

2019
Nordens största mässa för hjälpmedel och 
tillgänglighet

! 

Se de senaste lösningarna hos marknadens 
ledande leverantörer 

Detta händer på mässgolvet

Leva & Fungera är Nordens största mässa för hjälpmedel och tillgänglighet. Här hittar du den 
senaste och bästa teknologin inom hjälpmedelsbranschen. 

Allt detta, och mycket mer, 
ingår i din kostnadsfria biljett:

STOR UTSTÄLLNING
Möt marknadens ledande leverantörer och 
testa de senaste lösningarna

• Du hittar fler leverantörer på Leva & Fungera än
på någon annan mötesplats i Norden!

• Ett unikt tillfälle att uppleva all den senaste
tekniken och lösningarna inom hjälpmedelsbranschen.

• Kostnadsfria seminarier för kompetensöverföring
på högsta nivå.

• Stora inspirationsföreläsare på plats!

• Aktiviteter och upplevelseområden på mässgolvet.

• Möt marknadens främsta specialister som
berättar om framtidens hjälpmedel och innovationer
som ökar livskvaliteten.

• Bli uppdaterad om de senaste forskningsrönen,
bästa praxis och fallstudier.

• Nätverka med andra i branschen och dela
erfarenheter och kunskap.

Skriv ut din 
kostnadsfria biljett här 

Monter: B07:22

Träffa oss på
Leva & Fungera 

Slipp köer - skriv ut din kostnadsfria biljett här

Bland talarna:

DRAKNÄSTE
Var först med att se innovationer som ännu inte 
nått marknaden

KUNSKAPSHÖRNA MED TOBII DYNAVOX
Korta och lärorika föreläsningar om alternativ 
och kompletterande kommunikation (AKK)

UPPLEV RUMMET
Se och upplev hjälpmedel i sin riktiga miljö på 
mässgolvet!

SEMINARIER MED ETAC 
Ta del av kunskapshöjande och inspirerande 
seminarier inom ämnena: Från allround- till 
aktiv komfortrullstol, Postural kontroll, 
Förflyttningsteknik i säng, samt Erfarenheter 
och användarsituationer. Anmäl dig på 
etac.se för garanterad plats!

KOMMUNIKATIONSKARNEVALEN
Konferens om funktionsnedsättning och 
kommunikation, som i år går parallellt med 
Leva & Fungera. Årets tema: Delaktighet – 
samtalspartnern som möjliggörare.
Separat entrébiljett krävs - köp biljett på 
kommunikationskarnevalen.se 

AKTIVITETSOMRÅDE
Prova på nya produkter eller kanske en ny 
sport på vårt öppna aktivitetsområde

Ett arrangemang av Svenska Mässan

”Den mest betydelsefulla 
mässan för oss som jobbar 
inom hjälpmedelsbranschen – 
med alla leverantörer samlade 
under ett och samma tak.”  
Dan Borneklint, arbetsterapeut, Västerås

Jan Beskow - 
Handbok för livskämpar

Ing-Marie Wieselgren - 
Framtidens psykiatri

TEATER OCH AFTER MÄSSA
På tisdagen visas pjäsen ”Skuggsyskon” på 
mässan, i samarbete med Bräcke Diakoni, 
med efterföljande samtal. Två män och en 
kvinna möts i terapi. De är uppväxta i familjer 
där det fötts ett annorlunda barn, ett barn 
med en funktionsvariation. Här träder 
syskonen fram ur skuggorna. Efteråt blir det 
After Mässa på Twentyfourseven!

Ann Söderlund och 
Sanna Lundell - moderatorer

Kicki Reifelt - 
Digitalisering med empati

Hämta kostnadsfri biljett här

www.kommunikationskarnevalen.se
www.levafungera.se
https://www.etac.com/sv-se/
https://tickets.svenskamassan.se/projects/esuccess/bin/iisclt.cia?n&OpenSession&esproject&20023&21639&900412019&&ProjectId=19041&KampId=XNET85992;0
https://tickets.svenskamassan.se/projects/esuccess/bin/iisclt.cia?n&OpenSession&esproject&20023&21639&900412019&&ProjectId=19041&KampId=XNET85992;0
https://tickets.svenskamassan.se/projects/esuccess/bin/iisclt.cia?n&OpenSession&esproject&20023&21639&900412019&&ProjectId=19041&KampId=XNET85992;0



