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Tyck till om gånghjälpmedel
Förskriver du rollatorer, käppar, 
gåstolar och gåbord? Vi vill gärna 
ta del av dina åsikter och erfaren
heter inför nästa upphandling. Fyll 
i vår enkät – den berör gånghjälp
medel för både vuxna och barn. 

Enkäten hittar du här:  
Förflyttning - gånghjälpmedel

Produktvisningar i höst   

Nu är upphandlingarna klara för 
 områdena personlig vård och  manuella 
rullstolar. Nya sortiments översikter 
är på gång och så även sortiments
visningar förstås. Titta in i vår kalender 
inom kort för att anmäla dig!

Aktuella datum hittar du här: Kalender

SORTIMENT: Hygien & rullstolar

Rätt tillbehör monterade direkt

Vid nybeställning av huvudhjälpmedel 
där tillbehör som inte ingår i standard
utförandet också beställs måste en 
 arbetsorder kopplad till kundorder 
göras för att delarna ska monteras. Det 
gäller alla hjälpmedel, även arbetstolar.

Se manual här: Sesamdokument

BESTÄLLNING: Hjälpmedel

år!

8.45 Fika

9.15 50 år med hjälpmedelsverksamheten
 GREGER OLSSON Controller Hjälpmedel Västerbotten                          

9.40 Rast

9.50 Tolkverksamhetens utveckling
 MALIN ESKO Avdelningschef Tolkcentralen

10.10 Rast

10.20 Nära vård – personcentrerat förhållningssätt
 GUNILLA LARSSON Strateg Nära vård 
 SOFIE TÄNGMAN Verksamhetsutvecklare

10.50 Rast

11.00 Hjälpmedel självklart i framtidens nära vård
 IDA KÅHLIN Förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter

Med start i höst kommer vi att be 
några av er som förskrivit special
anpassade hjälpmedel att fylla i 
en enkel enkät på internet. Som 
tillverkare av specialanpassade 
medicintekniska produkter har vi 
nämligen ett ansvar att följa upp 
hur de används. 

De specialanpassade hjälp medel 
som lämnats ut sommaren 2021 
och senare är de vi vill veta mer 
om. Det är viktigt att du som blir 
ombedd att svara tar dig tid att 
göra det, så att vi med hjälp av dina 
svar kan utveckla vår verksamhet.  
Tack på förhand! 

I år är det hela 50 år sedan  Hjälpmedel Västerbotten startades. Vi vill fira 
genom att bjuda in dig till en förmiddag med intressanta föreläsningar 
på plats hos oss eller online. Såklart på nationella hjälpmedelsdagen den 
23 september! Du som besöker oss bjuds på fika och möjlighet att mingla 
med oss och med varandra. Dessutom finns  personal från Västerbottens 
medicinhistoriska förening och från Hjälpmedelsbutiken på plats.

Anmäl dig via vårt anmälningsformulär senast 15 september.  
Antalet platser i lokalen är begränsat. 

Specialanpassningar – hur har det gått?

Vi fyller

Påminnelse: Rengör  
innan återlämning 

När ett hjälpmedel lämnas till baka 
till oss ska det vara rengjort. 

Fler rutiner och instruktioner: 
Leveranser och återlämning

23 septemberprogram

https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/hjalpmedelssortiment/forflyttning-ganghjalpmedel
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/kalender
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/sesamdokument
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BnNREleYyk21lGw3DTWesEn1tNrW74FPjucM7f0xr-hUOVhFUTlTV0tNT0hURFNRNURGOEdUQzJGOS4u
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/leveranser-och-aterlamning

