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Vårdtagare som flyttar från Blekinge 

SOM FLYTT MENAS NY FOLKBOKFÖRINGSADRESS. 
För mer information se även ”Hjälpmedels- och förskrivarhandbok”. 
När vårdtagare flyttar från Blekinge och behöver ta med sig hjälpmedel försäljs dessa av Region 
Blekinge till mottagande kommun/region.  
Hjälpmedelscenter i Blekinge samt mottagande kommun/region måste godkänna 
övertagandet innan vårdtagaren blir lovad att ta med sig hjälpmedlen. 
OBS! Både hyreshjälpmedel och övriga hjälpmedel skall anges nedan. 

Personnr: ……………………………… -……………………… 

Namn: …………………………………………….……….…..….……………………………………… 

Adress i Blekinge: ………………………………..……………..…………………………………… 

Postnummer i Blekinge: …………………………  
Postadress i Blekinge: ……………………………………………………………………………… 

Ny adress: ………………………………………………….………..…………………………………… 

Nytt postnummer: ………………………………… 

Ny postadress: …………………………………………….…………………………………………… 

Datum för flytt: …………………….……………… 
Kontaktperson inkl. telnr:………………………….…………………………………………….. 

Hjälpmedel som Du som förskrivare anser att vårdtagaren behöver/måste ta med sig: 

Individnummer Hjälpmedlets benämning Ev. tillbehör Kommentar 1) 

1) Exempel på kommentar: onormalt sliten, specialanpassning, mm. 

OBS!! Du som förskrivare/förskrivande enhet måste ta kontakt med mottagande 
förskrivare för att överrapportera förskrivningen för att ditt förskrivningsansvar skall 
upphöra!! 

Mottagande förskrivare: ………………………………………
Telefonnummer: …………………… - ………………………………………… 

Avlämnande förskrivare/förskrivande enhet: ……………………………………………………………………………… 

Telefonnummer:………………………………………… 

Hyran stoppas det datum vårdtagaren flyttar. Har vårdtagaren redan flyttat stoppas hyran när 
ärendet inkommer till Hjälpmedelscenter.  

Blanketten skickas till Hjälpmedelscenter, Kundtjänst, Wämö Center, 371 81 Karlskrona eller faxas till 
0455 – 73 6321. Märk kuvertet ”Flyttärende”. 
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