BLI ENGAGERAD

Det finns flera sätt att bidra till
ErgocareBank projektet
• besök vår hemsida:
www.ergocarebank.sth.kth.se
• delta i diskussionerna i vår
Linkedin grupp, sök efter “ErgocareBank”
Om Du vill delta, kontakta Ditt lands
koordinator!

CONSORTIUM
Oulainen Vocational College-FINLAND
Leena Lähdesmäki-Mäkinen
leena.lahdesmaki@jedu.fi
www.jedu.fi
Oulainen Home Care-FINLAND
Leila Saari
leila.saari@oulainen.fi
www.oulainen.fi/kotihoito
Ergosolutions BC Oy Ab-FINLAND
Leena Tamminen-Peter
leena@ergosolutions.fi
www.ergosolutions.fi
Centre for Health and Building-SWEDEN
Tore Johan Larsson
torel@kth.se
www.chb.kth.se
Frontida Zois -GREECE
Georgios Koumanakos
gkoumanakos@frontidazois.gr
www.frontidazois.gr
Tartu Nursing Home-ESTONIA
Ave Tooming
hooldekodu@raad.tartu.ee
www.tartuhooldekodu.ee
Kastekirgas-ESTONIA
Lea Taul
leataul@gmail.com
www.hot.ee/kastekirgas

ERGOCAREBANK

Få reda på mer på: //ergocarebank.sth.kth.se
#ERGOCAREBANK

Detta projekt genomförs med stöd av EU kommissionen.
ERGOCAREBANK (LLP-2013-1-F11-LEO05-12570) LDV
TOI. Denna publikation speglar endast textförfattarens åsikter
och EU-kommissionen kan inte göras ansvarig för hur
informationen kan användas.

Ergonomisk databank
för vård och omsorg

OM ERGOCAREBANK

Ergonomi har stor betydelse för Europas
framtida vård och omsorg. Det finns en ökande
medvetenhet om behoven att tillämpa
ergonomiska lösningar i arbetet för att minska
skaderiskerna, förbättra arbetsmiljön och göra
arbetet lättare: praktiska lösningar baserade på
god ergonomi.
Dessa metoder ska reducera risken för
muskulo-skeletala besvär och
överbelastningsskador i arbetet samtidigt som
de stödjer den vårdades funktionella kapacitet
och rörlighet.
ErgocareBank presenterar exempel på säker
manuell hantering av personer baserade på
kunskap om god arbetsteknik och hur man
förebygger arbetsskador. ErgocareBank
används i vårdutbildningar och på
arbetsplatser, av studenter, lärare och
vårdanställda.

BAKGRUND

ErgocareBank har finansiering från EUkommissionen genom programmet för
innovationsöverföring, Leonardo Da Vinci
programmet för livslångt lärande. Ett
konsortium av partners från Finland,
Grekland, Sverige och Estland samarbetar för
att definiera de ergonomiska problemen
relaterade till manuell hantering i
vård-, omsorgs- och assistansarbete. Förslag
till ergonomiska lösningar registreras i
ErgocareBank.

MÅL

Projektets mål är att
- utveckla en modell för att testa och
utvärdera ergonomiska lösningar för vård
och omsorg, hemtjänst och vårdboende.
- utveckla och föreslå ergonomiska
lösningar för vård och omsorg, hemtjänst
och vårdboende till ErgocareBank.
- testa och utvärdera de framtagna
ergonomiska lösningarna.
- utvärdera ErgocareBank projektet
kontinuerligt.
- utförligt sprida kunskap om
ErgocareBank under hela projekttiden och
i alla medverkande länder.

