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Specialanpassning-special
Vad är egentligen en specialanpassning och vilka regelverk gäller? I vår film på   
17 minuter får du lära dig grunderna och lite till av hjälpmedelstekniker Tommy Roju.

Se filmen under Lagar och förordningar här: Filmer och presentationer

Websesam stänger  
för underhåll
Måndag 11 april stänger Web
sesam kl 16.00 för underhålls
arbete. Allt beräknas fungera 
som vanligt på tisdag morgon. 

Dags för vårens utprovningsdagar 
För få möjlighet att prova ut eldrivna rullstolar innan det blir sommar  erbjuder vi 
utprovningsdagar i Hjälpmedel Västerbottens lokaler. I Umeå blir det  tisdagarna 
17 och 24 maj. I Skellefteå ses vi onsdag 1 juni.

För att få en tid behöver du skicka in ett underlag för utprovningsstöd 
av  eldriven rullstol. Hänvisa gärna till utprovningsdagarna. När vi har fått in 
 underlaget kontaktar vi dig för datainsamling och bokning. 

Instruktioner och blanketter hittar du här: Förflyttning  eldrivna rullstolar

Nytt kring färg och funktion 
Pantheras U och Smodeller kan 
nu i de allra flesta fall bara beställas 
i modell 3. Vi levererar tillbehör och 
reservdelar till modell 2 även fortsätt
ningsvis, men leveranstiden är lång 
för dessa produkter. 

Nytt från Etac är en ny färg på 
rullstolen Transit, ljusgrå, och ett 
nytt turtlestag till huvudstöd. Nytt 
på marknaden är också Cross 6 och 
Cross 6 VB – nya modeller som 
kommer att ersätta Cross 5 och Cross 
5 VB. Eftersom de nya modellernas 
standard utförande och flera av dess 
funktioner är desamma som tidigare 
ger vi ingen ny utbildning om dessa. 

Fler nyheter finns här:  
Förflyttning  manuella rullstolar

Förskrivarträff via video
För er som inte hade möjlighet att 
delta i vår senaste förskrivarträff finns 
möjlighet att se en inspelning i efter
hand. Filmen är drygt en timme lång.

Se filmen under Förskrivarträffar här: 
Filmer och presentationer

SORTIMENT: Eldrivna rullstolar

SORTIMENT: Manuella rullstolar

SÄKERHETSMEDDELANDE: Eldrivna rullstolar

Höj kompetensen med oss 
Du vet väl att du som förskrivare har 
möjlighet att delta i utbildningar och 
sortimentsvisningar anordnade av 
oss på Hjälpmedel Västerbotten? 
Vi finns i såväl Umeå som Skellefteå 
och Lycksele, och ibland ger vi även 
utbildningar på distans. 

I kalendern på vår hemsida kan 
du anmäla dig till vårens utbildningar 
och även en del av höstens. Titta in 
i kalendern då och då för att hålla 
dig uppdaterad om våra utbildnings
erbjudanden. 

Hitta din utbildning här: Kalender

UTBILDNING: Vårens tillfällen

Allt du vill veta om MDR 

Den nya EUförordningen, MDR 
– Medical Device Regulation, ska 
säkerställa att medicintekniska 
produkter håller den prestanda och 
kvalitet som förväntas. Så vad handlar 
MDR om? Det förklarar Hjälpmedel 
Västerbottens Greger Olsson i denna 
25 minuter långa film.

Se Lagar och för ordningar här:  
Filmer och presentationer

Permobils Co-Pilot I och II skrotas
Av säkerhetsskäl kommer länets samtliga CoPilot I och II, vårdar
styrningar från Permobil, att skrotas. Om en sådan finns på en rullstol som 
lämnas in till oss för reparation eller anpassning kommer vi att ersätta den. 

Läs mer under Säkerhetsmeddelanden här: Hjälpmedel

https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/filmer-och-presentationer
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/hjalpmedelssortiment/forflyttning-eldrivna-rullstolar
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/hjalpmedelssortiment/forflyttning-manuella-rullstolar
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