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Köp hjälpmedel i butik,  
via telefon eller via mejl 
Visst har du besökt Hjälpmedels
butiken på NUS i Umeå? Där kan 
du köpa produkter för vardags
liv, fritid och  träning. Det går 
bra att ringa eller mejla om du 
har frågor eller om du vill göra 
en  beställning. Några exempel 
på butikens leverantörer är: 
Swereco, Etac, Bima, Catell och 
Mediroyal.  
Väl kommen!

Kontaktuppgifter  
hittar du här: 1177

Nya lösningar ska säkra 
 leveranserna av arbetsstolar
 Problemen med leveranser av arbets
stolar fortsätter, men vår leverantör 
Mercado har en potentiell lösning på 
gång. Ett nytt elektroniskt styrsystem 
ska nämligen kunna säkra leveranser
na så att Mercado kan leverera enligt 
avtal. Vår förhoppning är att leverans
tiderna tack vare detta ska bli kortare 
under våren.

Här hittar du vårt sortiment av 
 arbetstolar: Hem och hushåll

LEVERANS: Arbetsstolar

Tyck till om sängar  
och tillbehör 
Förskriver du 
 sängar och 
till behör så 
som säng
ryggstöd och 
uppresnings
stöd? I så fall 
vill vi gärna ta del 
av dina åsikter och erfarenheter inför 
nästa upphandling. Fyll i vår enkät – 
den berör hjälpmedel för både vuxna 
och barn. Tack på förhand!

Enkäten är öppen hela januari och 
hittas här: Hem och hushåll

ENKÄT: Sängar och tillbehör

Sesam stänger tidigare
Onsdag den 18 januari kommer 
Sesam att stänga redan klockan 
15 på grund av uppdateringar.  
Detta gäller även Websesam. 

Administratör Gun går i pension
Efter många år på Hjälpmedel Västerbotten går Gun Friman i pension.  
I de ärenden ni har kontaktat Gun ber vi er att istället  kontakta kund
tjänst, i första hand via  
mejl, så lotsas ni rätt.

Noggrant ifylld hämtorder  
underlättar i alla led 
Vi vill påminna om hur viktigt det är 
att vi får all information som behövs 
inför hämtning av hjälpmedel. För att 
hämtningen ska fungera smidigt för 
alla inblandade måste det till exempel 
vara tydligt vilket eller vilka hjälp
medel hämtningen gäller. Vi behöver 
också uppgifter om eventuell port
kod, trappor, hiss etc. Och adressen 
måste förstås vara korrekt! Tack för 
att du tar dig tid att fylla i hämtordern 
noggrant – det gör skillnad. 

Läs mer: Leveranser och återlämning

SESAM: Hämtorder

Butiken finns mittemot Apoteket.

UTBILDNING: Tillfällen 2023

Nytt år – ny kunskap
En del av vinterns och vårens kurs utbud finns  redan nu på vår hemsida. 
Saknar du någon utbildning? Låt oss veta vad du har för önskemål och behov. 
Det kan gälla sortiments visningar, bas eller fördjupningsutbildningar, tema eller 
ärende grupper. Hör av dig till kundtjänst eller till sortimentansvarig konsulent. 

Hitta din  utbildning: Kalender

Fakturafel reds ut
Hjälp medel Västerbotten har på 
grund av ett systemfel  fakturerat 
ett för högt månads belopp för 
vissa rollatorer. Vi under söker 
detta för fullt för att kunna 
korrigera felet. De  kunder som 
drabbats av den extra kostnaden 
kommer att  krediteras.

HMV kundtjänst
  hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
  090-785 93 65

https://www.1177.se/Vasterbotten/hitta-vard/kontaktkort/Hjalpmedelsbutik-Vasterbotten/
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/hjalpmedelssortiment/hem-och-hushall
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/hjalpmedelssortiment/hem-och-hushall
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/leveranser-och-aterlamning
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/kalender
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