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Semesterstängt hos 
Hjälpmedelsbutiken
Dagen före midsommarafton, 
23 juni, stänger butiken kl 15.00 
och på midsommarafton har vi 
stängt. Från 18 juli till och med 
7 augusti är butiken stängd. Vi 
återgår till ordinarie öppettider 
måndag 8 augusti. Välkommen!

Nya träningsredskap på g
Vårt nya sortiment hjälpmedel för 
fysisk träning är äntligen klart och 
 kommer att presenteras under  hösten. 

SORTIMENT: TRÄNING/FYSIO

Så monterar du Gripo Alu 
Stödstången Gripo Alu är ett hjälp
medel som gör det lättare att förflytta 
sig från liggande/sittande till  stående 
ställning. Stödstången monteras 
 mellan golv och tak, utan spikar 
och skruvar. Så hur gör man då? 
Ta en titt på instruktions filmen som 
 leverantören Svan Care har tagit fram.

Länk till filmen finns här: Personlig vård

WEBB-TIPS: Stödstångsmontering

UTPROVNING: Tidsbokning

Högt tryck på utprovningsstöd
Nu är det högtryck på Hjälpmedel Västerbotten! Men innan vi tar semester 
jobbar vi hårt med pågående ärenden för att ni ska få det stöd ni behöver. För 
dig som lägger in ett nytt ärende om utprovningsstöd kan det dock vara bra att 
veta att du kommer att erbjudas en tid först till hösten. Då har vi tid för dig, för 
brukaren och eventuella närstående.

Vi vill också passa på att informera och påminna om vår lathund för bedömning 
av angelägenhetsgrad. Genom att använda lathunden får du hjälp att bedöma 
vilken prioriteringsnivå som är rätt för det aktuella ärendet. 

Se ”Prioritering av hjälpmedelsinsatser” här: Sesamdokument

Kundtjänst till er tjänst  
hela sommaren
Dagen före midsommar, 23 juni, 
stänger kundtjänst kl 15.00 och 
på midsommarafton har vi stängt. 
I övrigt håller kundtjänst öppet 
som vanligt även i semestertider.

WEBB-TIPS: Kallelser med bildstöd

Gör kallelsen lättförståelig 
Vi på Hjälpmedel Västerbotten vill 
 underlätta för dig som förskrivare. 
Därför har vi tagit fram några  kallelser 
med bildstöd som ni kan använda. 
I nuläget hittar du kallelser inför 
ut provning av kommunikations
hjälpmedel samt ögonstyrd dator, och 
utprovning av hjälp medel vid hem
besök. Fler typer kommer att läggas ut 
allt eftersom de blir färdiga. Hoppas 

att de kommer att 
göra nytta för dig!

Kallelser med bild
stöd hittar du här: 
Blankettstället

• Vi träffas i hemmet för att prova ut hjälpmedel.

• Besöket tar cirka 2 timmar.

• Om du använder kommunikationshjälpmedel  

så ta gärna fram det inför besöket.

• Alla får presentera sig. 

• Vi talar om vilka förväntningar som finns,  

vad som provats tidigare och hur det fungerar idag.

• Vi tittar på eventuella hjälpmedel.

• Att hitta den bästa lösningen kan ta tid.

• Du får prova praktiskt, ibland flera gånger.

• Vi sammanfattar vad som bestämts på mötet.

• Alla får säga vad de tycker.

• Vi kanske behöver träffas igen.

• Hej då för den här gången! 

Vi ses hemma hos dig för  

utprovning av hjälpmedel

• Besöket tar cirka 2 timmar.

• Om du använder kommunikationshjälpmedel  
ska du ta med det till besöket.

• Vi samlas först runt bordet. 

• Alla får presentera sig. 

• Vi pratar om vilka förväntningar som finns,  
vad som provats tidigare och hur det fungerar idag.

• Vi tittar på ett eller flera kommunikationshjälpmedel.

• Att hitta den bästa lösningen kan ta tid.

• Du får prova praktiskt, ibland flera gånger.

• Vi sammanfattar vad som bestämts på mötet.

• Alla får säga vad de tycker.

• Ofta behöver vi träffas igen.

• Om hjälpmedlet passar dig kan du ta med det hem.

• Du kan också få det senare av din logoped eller arbetsterapeut.

• Hej då för den här gången! 

Välkommen på utprovning  
av kommunikationshjälpmedel

• Besöket tar cirka 2 timmar.• Om du använder kommunikationshjälpmedel  
ska du ta med det till besöket.• Sitt gärna i den rullstol som du kommer att använda ihop med 

eventuell ögonstyrd dator.

• Vi samlas först runt bordet. • Alla får presentera sig. 
• Vi pratar om vilka förväntningar som finns,  vad som provats tidigare och hur det fungerar idag.

• Vi tittar på ögonstyrd dator, golvstativ och  olika program som man kan använda för kommunikation.
• Att hitta den bästa lösningen kan ta tid.• Du får prova praktiskt, ibland flera gånger.

• Vi sammanfattar vad som bestämts på mötet.• Alla får säga vad de tycker.• Ofta behöver vi träffas igen.

• Om hjälpmedlet passar dig kan du ta med det hem.• Du kan också få det senare av din logoped eller arbetsterapeut.
• Hej då för den här gången! 

Välkommen på utprovning  av ögonstyrd dator

Fira med oss i höst!
Den 23 september firar vi som 
alltid Hjälpmedlets dag. Men inte 
nog med det! Hjälpmedel Väster
botten fyller dessutom 50 år, 
och det vill vi förstås uppmärk
samma. Vi kommer att bjuda på 
 intressanta föreläsningar, mingel 
och fika. Visst kommer du? 

Mer information  kommer i höst.  
Till dess: Save the date!

Låsta hjul och tippskydd
Säkerheten är viktig, inte minst 
när det gäller hygienstolar på hjul. 
Därför finns nu en text kring  detta 
på vår hemsida. Informationen 
kommer  också att finnas i samtliga 
beställnings underlag för hygienstolar.

Läs säkerhetstexten: Personlig vård

SÄKERHET: Hygienstolar

Cykelutbudet rullar vidare
En cykel kan förskrivas till barn och 
ungdomar med funktionsnedsättning 
för att stimulera lek och utveckling. 
Efter genomgången upphandling står 
det klart att nuvarande cykelsortiment 
finns kvar även fortsättningsvis. Även 
sittvagnssortimentet förblir oförändrat. 

Aktuellt sortiment hittar du här:  
Förflyttning – cyklar och sittvagnar

SORTIMENT: Cyklar & sittvagnar

https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/hjalpmedelssortiment/personlig-vard
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/sesamdokument
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/blankettstallet
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/hjalpmedelssortiment/personlig-vard
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/hjalpmedelssortiment/forflyttning-cyklar-och-sittvagnar

