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Save the date: 22/9
Hjälpmedelsdagen infaller i år på 
en lördag, vilket betyder att vårt 
traditionsenligafirandeiställethålls
fredagen den 22 september.

Information  om hur vi upp
märksammar Nationella hjälp
medelsdagen kommer i höst. 

Diskutera aktuella ämnen 
med oss på HMV
Nufinnsmöjlighetförförskrivare
att träffa våra sektionsledare, avdel
ningschefochSesam-administratör
påettdigitaltmöte.Vihartagitfram
eninformationsfilmsomvivillattalla
deltagare ser som förberedelse. Vilka 
ämnenochfrågorsomtasupppå
dialogmötet bestämmer du. 

Anmälantillochinformationomvåra
utbildningarhittarduhär:Kalender

Inga Umeå-leveranser  
av Hjälpmedel 21/3
Den 21 mars är det inventering 
hososs,vilketinnebärattinga
 leveranser görs i Umeå den 
dagen.Vidbehovavomgående
hjälp–ringkundtjänst.

UTBILDNING: Sittproblematik

Få koll på Starlock sittdyna 
Ärdunyfiken
påhursitt-
dynanStarlock
fungerarochpå
vilket sätt den 
kan  underlätta 
vid olika  typer 
av sittproblematik? I maj ger ut
bildare från Etac tillsammans med vår 
hjälpmedelskonsulentJennyBerg
strömdigitalavisningaravStarlock.
Fokus ligger på sittdynans grund
inställningarochhurduväljersittdyna.

Allautbildningarfinnshär:Kalender

Upphandlingengällandedrivaggregat
ärnufärdig.Nyttavtalochnytt
 sortimentet gäller från den 15 mars. 

Aktuelltsortimenthittarduhär: 
Förflyttning–drivaggregat

SORTIMENT: Drivaggregat

090-785 93 65  •  hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se  •www.regionvasterbotten.se/hjalpmedel

SESAM: Säkerhet

Rollator-tillbehören finns 
i Hjälpmedelsbutiken 
I Hjälpmedels butiken kan du 
köpa produkter för vardagsliv, 
fritidochträning.Vihartillexem
pelbrickorochkorgarsompassar
tillrollatorernaCarl-Oskaroch
Rebel.Nytthosossärrollator-
broddar som ger bättre grepp 
påsnö,slaskochis.Broddarna
passarCarl-Oskarochfästsenkelt
mellan ekrarna på bakdäcken.

VälkommeninibutikenpåNUSi
Umeå. Det går också bra att ringa 
ellermejlaomduharfrågoreller
vill göra en  beställning. 

Kontaktuppgifterhittarduhär:
1177

Broddar för 
en trygg 
 promenad 
finns i vår 
butik.

Säkrare Sesam-inloggning 
Enförändringhargjortsgällandein
loggningariSesam/Websesam.Efter
tio misslyckade försök att logga in 
låsersigkontotienhalvtimme.Där
efter går det att göra nya försök. Ditt 
konto blir alltså inte permanent låst. 

Hjälpmeddininloggning?Mejlaoss: 
hmv.sesam@regionvasterbotten.se

Nya manöverdosor  
till nya sängar
Nyasängarförvuxna 
somviköperinharny
elektronikochdärmedocksånytt
utseendepåtillhörandemanöver-
dosor.Eftersombådenyaochgamla
sängar kommer att vara i omlopp 
framöver kan det vara bra att känna till 
att  elektroniken inte är kompatibel. 

När du förskriver en säng fyller du i 
beställningsunderlaget som vanligt. 
Vilken typ av säng som levereras beror 
påönskemålochvadsomfinnsilager.

Sortimentsöversikteroch
beställningsunderlaghittarduhär:
Hemochhushåll 

SORTIMENT:Sängar

UTBILDNING: Introduktion

Introduktion för förskrivare 
Den8junihållsenintroduktions-
utbildning för dig som är ny förskrivare. 

Läsmerochanmäldighär:Kalender

UTBILDNING: Dialogmöte
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