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Välkomna på visning 

I början av december ger vi visningar 
av det nyligen upphandlade sortimen-
tet för personlig vård. Några av nyhe-
terna är fler fasta toalettförhöjningar, 
bland annat för högre användarvikter, 
och de hårda hjälmar som vi tidigare 
erbjudit har fått sällskap av mjuka 
varianter. 

Vad gäller mobila hygienstolar är 
det nu samma leverantör för stolar 
med och utan tilt, nämligen Etacs  
Swift Mobil 2 och Swift Mobil tilt-2. 
Båda stolarna är upphandlade med 
uppfällbara fotplattor som standard.

Läs mer och anmäl dig här: Kalender

UPPHANDLING: Personlig vård

Stängt 24 november 

Hjälpmedel Västerbotten är 
stängt för personaldag tors-
dagen den 24  november. 

Vi på Hjälpmedel Västerbotten 
jobbar intensivt med att åter
använda så mycket som möjligt. 
Genom att hantera hjälpmedlet 
på bästa sätt bidrar både du som 
förskrivare och användaren.  

När ett för skrivet hjälpmedel inte längre behövs tar vi 
till baka det och gör en  bedömning av skicket. Om det 
går att skruva, måla och  justera så att det kan användas 
på nytt av  någon annan så sätter vi igång. I genom snitt 
55 hjälpmedel per  arbetsdag  rekonditioneras, det vill 
säga återställs till god kondition, hos oss. Vi gör detta 
för att det är:

• miljömässigt hållbart, eftersom vi bara köper nytt 
när det behövs. 

Hjälp oss att återvinna  
ännu fler hjälpmedel

Neurorapporten påvisar brister 
i tillgången till hjälpmedel

 Organisationen Neuro har undersökt 
tillgången till hjälpmedel för personer 
med en neurologisk diagnos. 3 700 
personer från hela landet deltog, var
av 106 i Västerbotten. Sammantaget 
lever mer än en halv miljon svenskar 
med en neurologisk diagnos. 

• År 2017 saknade 21 % av Neuro-
förbundets medlemmar i Väster-
botten något eller några hjälp-
medel. I år är siffran 38 %.

• Nationellt har 7 av 10 själva köpt 
hjälpmedel för att klara vardagen. 

•  92 % anser att hjälpmedel är en förut-
sättning för delaktighet i samhället.

Läs hela Neurorapporten 2022 på 
Neuros hemsida. 

UNDERSÖKNING: Hjälpmedel

Tips: Förvara tillsammans 

Har du förskrivit en madrass? När 
du packar upp den – se till att 
lägga in förvaringsväskan under 
själva madrassen. Det gör att den 
är lätt att hitta den dag då alltihop 
ska packas och returneras.

Intresserad av vårt madrass- 
sortiment? Gå in på: Behandling

Två veckors lån av kuddar

Vet du om att vi lånar ut ett kit med 
sex olika positioneringskuddar, för att 
testa i hemmiljö innan förskrivning? 
Eftersom vi sett hur bra det går att 
snabbt returnera kuddarna inför vi 
nu en lånetid på maximalt två veckor. 
På det viset kommer ännu fler att få 
möjlighet att låna dem.  

Se instruktioner för lån: Behandling

UTPROVNING: Positionering

• solidariskt, eftersom hjälp
medlet lånas ut vid behov 

och återlämnas när 
 behovet inte längre 
finns

• samhällsekonomiskt, 
eftersom det innebär lägre 

 kostnader, vilket i sin tur gör att 
skatte pengarna räcker längre 

Genom att informera hjälpmedels användaren om 
vikten av att rengöra hjälpmedlet innan återlämning, 
och i den mån det är möjligt hjälpa till med detta, gör du 
återvinnings processen lättare för oss. Ett väl rengjort 
hjälpmedel kan nämligen  transporteras till oss utan att 
kontaminera andra hjälp medel i samma fordon. Det kan 
också   hanteras av oss utan att personalen utsätts för 
onödig smittorisk. 

Förutsättningarna för återvinning ökar om hjälp-
medlet hanteras väl i alla led. Tack för att du hjälper till!

72 % 72 % 

av utlämnade hjälpmedel  

från HMV är återvunna

https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/kalender
https://neuro.se/media/14529/neurorapporten-2022-hjaelpmedel-livshjaelp-foer-ett-vaerdigt-liv.pdf
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/hjalpmedelssortiment/behandling
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/hjalpmedelssortiment/behandling

