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Ny innovation ökar
rörligheten för barn och unga
Lördagen den 5 december var det dags för prisutdelning
i DHR Bidragsstiftelsens årliga innovationstävling.
Tävlingen har arrangerats sedan 2012 och syftar till
att inspirera uppfinnare till att utveckla praktiska och
smarta hjälpmedel för rörelsehindrade.
Evenemanget inleddes med att fjolårets vinnare Martin Adelholt, Robin Westberg och Anita Åkeson berättade om hur prispengarna har hjälpt dem under det gångna året. Därefter presenterades årets vinnare, de tre bästa förslagen fick dela på
den totala prissumman om 150 000kr. Syftet med prispengarna är att de ska användas för att utveckla innovationerna
vidare.

rullstol. Den är lätt att fälla ihop och avsedd att tillverkas i moderna material och i olika färger som barn uppskattar.
Övriga pristagare är Patrik Zander Sten-Thore Zander som belönas för RolloGuard, en uppfinning som kan reducera antalet
fallolyckor med rollatorer samt Arash Gelichan som belönas
för Mobility Labs, en innovation som ökar rörligheten hos personer med neuromuskulära problem.

HelpingHand, en innovation
för ökad rörlighet hos barn

Samarbete en nyckel till framgång

HelpingHand är ett gånghjälpmedel för barn och unga. Idén
fick de två uppfinnarna, Annika Allared och Björn Kättström
som båda har barn med rörelsehinder, när de inte kunde hitta
något riktigt bra hjälpmedel på marknaden. Ett barn med
rörelsehinder kan behöva extra stöd och hjälp under dagen,
och behoven skiftar hela tiden.
HelpingHand är en kombination av sparkcykel, rollator och

När man reflekterar över pristagarnas uppfinningar under de
senaste två åren slås man av att flera av dem skulle ha nytta
av att samverka med varandra. Att hitta på en smart innovation är en stor bedrift i sig, men det är en lång väg att gå
innan den färdiga produkten finns på marknaden där den kan
komma till nytta. Att samarbeta med andra kan vara ett sätt
att komma dit lite lättare.
Inom Svenska Uppfinnareföreningen (grundad 1886) finns
det möjlighet att få hjälp med teknisk bedömning och tips
från partners som exempelvis iDefendo, där behandling
av känsliga uppgifter och data kan ske på ett säkert sätt.
Förhoppningen är nu att prispengarna skall hjälpa pristagarna
en bit på vägen att få ut produkterna på marknaden. Vi ser
med spänning fram mot att nästa år få höra dem berätta om
av vad de har åstadkommit under 2021.

Skiss på HelpigHand.
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Svenska Uppfinnareföreningen, grundad 1886. Vårt syfte är att
verka för främjandet av innovationsklimatet främst för de fria
uppfinnarna. Verksamheten är opolitisk och har föreningar i hela
landet där man stödjer varandra med rådgivning, engagemang,
kompetens, problemlösning, erfarenhetsutbyte och inspiration.
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