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Välkomna till visning

Hjälpmedel Västerbotten



Innehåll i visningen

• Presentation av upphandling och sortiment

• Hemsida, handbok, beställningsunderlag och sortimentsöversikt

• Nyheter och planering

• Genomgång av Etac: 

-Swift familjen, Heron, My-Loo

• Möjlighet att titta, känna och prova

• Utvärdering

Hjälpmedel Västerbotten



Nytt sortiment personlig vård

• Upphandlingen - samarbete mellan regionerna i Norrbotten, 
Jämtland/Härjedalen och Västerbotten

• Jämtland huvudansvar 
• Hjälpmedelskonsulenter, hjälpmedelstekniker och förskrivare från olika 

verksamheter deltagit i kravspecifikationer och funktionsutvärdering. 
• Det nya avtalet gäller från 2022-09-01 till 2026-09-01



Mobila hygienstolar
Presentation av de olika grupperna för mobila hygienstolar. Visar de stolar som vunnit upphandlingen 
men också vilka stolar som återanvänds så länge de finns på lager. 

• Mobil hygienstol smal – Clean hrb
• Mobil hygienstol – Swift Mobil 2

• Swift Mobil 160 
• Ocean 2  

• Mobil hygienstol tiltbar – Swift Mobil tilt-2
• Ocean Vip Ergo 
• Ocean Vip



Mobila hygienstolar

• Mobil hygienstol tiltbar med fällbar rygg – Ocean dual vip Ergo
• Ocean Dual Vip

• Mobil hygienstol för högre vikt – Tango XL
• Combi bred
• Ocean XL

• Mobil hygienstol för juniorer/mindre vuxna – HTS och Heron



Mobila hygienstolar barn

• HTS
• Flamingo – återanvänds 

• Heron



Toaförhöjning/armstöd

• Fast toaförhöjning 6 och 10 cm med armstöd – Hi-Loo
• Fast toaförhöjning 6 och 10 cm utan armstöd – Aquatec 90000

• Toalettarmstöd, fast montering – Supporter

• Fristående toaförhöjning - Swift



Toaförhöjning/armstöd högre vikt
My-Loo med stödben klarar 200 kg, utan stödben 150 kg. My-Loo kan även förskrivas utan 
stödben utifrån att sitsen ser annorlunda ut, öppningen är större och att fästet ibland 
fungerar bättre beroende på toalettmodell. 

• Fast toaförhöjning 6 och 10 cm med armstöd högre vikt – My-Loo
• Obs, med stödben! 

• Toalettarmstöd, fast montering högre vikt – My-Loo 2 cm
• Obs, med stödben!

• Fristående toaförhöjning Robust 



Duschstolar utan hjul

• Duschstol – Swift
• Duschstol högre vikt – Robust, kan sätta ryggstöd
• Duschbänk högre vikt, ställbar höjd

• Badbräda Fresh



Hjälmar



Mjuksitsar

• Balance



Mjuksitsar

• Reko



Inte med på visningen

• Toalettlyft Lift 
• Badlyft Aquatec Orca
• Duschbädd Concerto
• Skötbord Constella Care 345
• Toalettstöd Svan Balance
• Expanderstång Gripo Alu



Toalettlyft Lift

• https://youtu.be/FuHH2dX73z0

https://youtu.be/FuHH2dX73z0


Badlyft Aquatec Orca

• https://youtu.be/JGsJEmNupdM

https://youtu.be/JGsJEmNupdM


Duschvagn Concerto, hydraulisk

• 225 cm
• 190 cm
• 160 cm

• TR 2000 återanvänds



Skötbord Constella Care 345

• https://youtu.be/ScyH3CHSbNU

https://youtu.be/ScyH3CHSbNU


Toalettstöd Svan Balance

Benstativ där tillbehör monteras
https://youtu.be/xVgcDh0Ups8

https://youtu.be/xVgcDh0Ups8


Expanderstång Gripo Alu

• https://youtu.be/5Mnknh0prwk

https://youtu.be/5Mnknh0prwk


Hemsida: handbok, sortimentsöversikt och beställningsunderlag 

• Hemsidan: https://www.regionvasterbotten.se

• Handboken

• Beställningsunderlag för respektive modell

• Sortimentsöversikt

Hjälpmedel Västerbotten

https://www.regionvasterbotten.se/


Nyheter och planering

• Uppdaterade säkerhetsanvisningar mobila hygienstolar

• Kanske nytt utseende på översikter och beställningsunderlag

• Personlig vård in i sortimentskatalogen

• Bildspelet från visningen publiceras på hemsidan inom kort

• Utvärdering innan ni går, gärna synpunkter kring sortimentet 

Hjälpmedel Västerbotten



Tack för i dag!

Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst:

Telefon: 090-785 93 65

E-post: hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se

Webbadress: regionvasterbotten.se/hjalpmedel

Hjälpmedel Västerbotten
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