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Arbetslivserfarenheter
- År 2009 - Idag. Egen företagare, föreläsare och fysioterapeut.
Föreläsningar:
På ett samhällsnyttigt plan är syftet med föreläsningarna att visa att den eftertraktade
potential och kunskap som samhällets olika delar söker även finns hos individer som
ofta förbises. Dessa individer är fast bakom stängda dörrar p.g.a. av våra vedertagna
normer och invanda tankemönster. På individnivå har jag inspirerat till att ta det
personliga ansvaret i form av rätt inställning utifrån rådande förutsättningar för att nå
dit du önskar. Utgångpunkten i föreläsningarna är min väg genom i livet, utbildning
och arbete för att ge åhörarna en ny bild av vad rätt förutsättningar egentligen är.
Mina åhörare finns i de flesta branscher och innefattar bl a IKEA, Swedbank, GBGlace, Sandvik, SKR, Arbetsförmedlingen och vårdföretag. Läs gärna referenser på:
hakansvensson.com/referenser/
Fysioterapi:
Jag har tagit emot gemene man på min fysioterapimottagning och gjort besök på
gruppboenden samt daglig verksamhet. Behandlingarna har mestadels riktat sig mot
smärtproblematik i rörelseapparaten. Även utformat och konsulterat i att hitta
lämpliga träningssätt utifrån patientens problematik och förutsättningar.
Hållit utbildningar för omsorg och assistansbolag. Syftet har varit att ge personalen
verktyg för att öka hälsan hos dem de arbetar med, samt att ha ett förhållningssätt
och bemötande som utvecklar motorik och öka självständighet utan att passivisera.
Ett assistentbolag anlitade mig sex gånger till sin personal.
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Genom åren som företagare har jag utvecklat kunskaper i:
- Försäljning
- Marknadsföring
- Kundkontakter
- Samarbete med kunder och talarförmedlingar
- Förhandling
- Konsultation
- Företagsekonomi
- Skapa och uppdatera hemsida
- Nyhetsbrev
- Sociala medier
Jag är även van att resa i mitt arbete, att uttrycka mig i text och att arbeta
självständigt.
- År 2006 – 2008 Anställd som fysioterapeut vid barn och ungdomshabiliteringen
samt vuxenhabiliteringen i Region Dalarna.
I arbetet ingick att handleda och patienterna och deras anhöriga samt personal i dess
nätverk. Syftet att förbättra, bevara eller kompensera funktionsförmågan i det
sammanhang patienten finns. Jag arbetade som fysioterapeut i multidisciplinära team
med arbetsterapeut, hjälpmedelstekniker, specialpedagog, psykolog, kurator, läkare
och sjuksköterska.
Arbetade förutom det sedvanliga arbetet som fysioterapeut i regional grupp med
fokus på transiton till vuxenblivande för unga med funktionsvariation.
Arbetsuppgifterna innebar i övrigt:
- Bedömning av fysisk funktionsförmåga
- Mobilisering/träning vid olika sjukdomstillstånd
- Kontrakturprofylaxbehandling
- Preoperativ bedömning och information samt postoperativ behandling.
- Utprovning av ortopediska hjälpmedel och förflyttningshälpmedel.
- Anpassa skolidrott
- Journalföring
(Punkterna ovan kommer delvis från Fysioterapiförbundets info om arbetet på habilitering)

Utbildning
- År 2003-2006 Sjukgymnastprogrammet Umeå universitet
Körkort:
Innehar B-körkort
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