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PRESS RELEASE: 

Human Care slår rekord i bortskänkta hjälpmedel - Över 1 000 rollatorer till 
välgörenhet. 

Stockholm, Sverige, 2022-11-30: Hittills i år har Human Care Group donerat 1 047 rollatorer och 235 
tillbehör till olika välgörenhetsorganisationer för vidare transport till behövande i utsatta länder 
såsom Ukraina, Mocambique, Kosovo, Etiopien, Tanzania, Kongo och Rumänien.  

Transporter har ordnats av flertalet välgörenhetsorganisationer under året såsom Human Bridge, 
Agape Foundation samt Hjälpmedel utan Gränser, där Human Care Group också bidragit till 
transportkostnaderna. Ett 30-tal rollatorer har också gått till företagets kunder som anordnat egna 
insamlingar och transporter.   

”Det har varit en riktad insats för oss att bidra med så mycket vi kan, då världssituationen kraftigt 
försämrats under året som gått. Vi hade som ambition att ge tillbaka till behövande och göra det än 
mer i år, vilket vi nu lyckats med, och slår rekord mot tidigare år. Vi uppmanar alla företag att göra 
liknande insatser. Vi vill också rikta ett stort tack till alla de välgörenhetsorganisationer som vi 
arbetat med under året som försäkrar att hjälpmedlen når de behövande. Utan deras insatser och 
nätverk hade inte detta arbete varit möjligt”, säger Marcus Larsson, CMO på Human Care Group och 
ansvarig för företagets välgörenhetsarbete.  

De bortskänkta produkterna är främst rollatorer av märket Leia (700 st.), Fellow Supreme (244 st.) 
och Carla (103 st.) med tillbehör (235 st.) så som syrgashållare, brickor och korgar. Marknadsvärdet 
på donationerna uppskattas till ungefär 3 250 000 kr.  

”Det stora antalet rollatorer vi mottagit gör en stor skillnad för de behövande. Att åter igen kunna gå 
ger möjlighet till att kunna röra sig mer fritt, träffa andra människor och ett mer självständigt leverne. 
Human Care Group har också erbjudit sig att hålla utbildningar för sjukvårdspersonal från Rumänien 
under nästa år när det gäller säkra patientförflyttningar vilket vi är oerhört tacksamma för”, säger 
Emanuel Wien, ansvarig för Agape Foundation, som i november 2022 mottog ett stort antal rollatorer. 

Förutom dessa insatser stödjer Human Care Group även organisationer såsom Hand in Hand, som 
stödjer kvinnor till entreprenörskap i de fattigaste delarna av Afrika , samt Suicide Zero  som arbetar 
med stigmatiseringen kring självmord och för att förhindra dessa.   

Om Human Care 
Human Care grundades 1993 och verkar inom produktkategorierna mobilitetshjälpmedel, 
lyftlösningar, sjukvårdssängar och stolar för personer med nedsatt rörlighet. Huvudkontoret ligger i 
Stockholm, Sverige, med dotterbolag i USA, Kanada och Nederländerna och ett brett nätverk av 
distributörer runt om i världen. Mer information om välgörenhetsorganisationerna Human Care Group 
stödjer finns på humancaregroup.se/hållbarhet/socialtansvarstagande. Human Care Group ägs av 
Applied Value Group som också bedriver ett stort antal välgörenhetsprojekt beskrivna under 
appliedvaluegroup.com/social-impact. 

För mer information, kontakta Marcus Larsson på 0701 44 18 53, CMO på Human Care Group, eller 
Stefan Hedelius, CEO Human Care Group, på  0761 00 07 31.  


