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Nyhetsbrev nr 8 – September 2022 
 
 
 
 
 
Avtalsstart Lyftar 1/10: 
Vi har från och med den 1 oktober nytt avtal gällande mobila lyftar och taklyftar. De 
största förändringarna är en ny uppresningslyft: ISA Plus från Invacare samt ny 
leverantör av taklyftar där vi byter Etac och produkten Molift Air. Du finner mer 
information i sortimentsöversikten för lyftar som publiceras på fredag den 30/9.  
I samband med detta kommer vi även att ändra sortimentsöversikten för lyftar och 
lyftselar. Vi kommer dela upp den i två sortimentsöversikter, en för lyftar och en för 
lyftselar. 
 
 
Avtalsstart Ståhjälpmedel 
Nytt avtal för Ståhjälpmedel startade den 15/9  titta i den uppdaterade 
sortimentsöversikten. Sortimentsvisning kommer senare i höst. Vid frågor kontakta 
Hjälpmedelskonsulent Maria Olsson. 
 
 
Antidecubitushjälpmedel. 
Nu försvinner madrassystemet som funnits för CuroCell sam/sam pro, istället 
kommer en tvingande ersättningskedja finnas för madrassen 49407. 
Madrasserna levereras utan madrasspump och det är viktigt att ni vid beställning 
lägger till madrassen först för att se vilken modell av madrass ni tilldelas. Därefter 
hittar ni under artikelns kundorderinformation vilken madrasspump som är kompatibel 
med madrassen. Titta alltid i sortimentsöversikten för Antidecubitusmadrasser och 
speciella antidecubitushjälpmedel för att tydligt se beställningsinformation. 
 
 
Säker resa med färdtjänst 
Från och med 1 september är Blekingetrafikens färdtjänstfordon utrustade med 
flyttbara nackstöd. Detta innebär att nackstöd till manuella rullstolar inte behöver 
beställas enbart för resa med färdtjänst. OBSERVERA att detta endast gäller 
nackstöd! Det är viktigt att läsa i varje rullstols bruksanvisning vad som gäller för att 
sitta kvar i den specifika rullstolen under färd. Det kan behövas andra tillbehör än 
nackstöd för att just den rullstolen ska vara säker. 
Dokumenten angående säker resa med färdtjänst är borttagna från WebSesam. 
Inga intyg behöver skrivas och skickas in till blekingetrafiken vid förskrivning av 
rullstol, varken manuella eller elektriska. 
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Månadens tips 
Under dina uppgifter hittar du bla dina pågående samt avslutande arbetsordrar samt 
kundordrar. 

 
 
 
 
Nästa Nyhetsbrev 
Nästa nyhetsbrev kommer den 27 oktober 
 
Hälsningar 
Hjälpmedelscenter 

KONTAKTUPPGIFTER: 
 
Kundtjänst 
Tel. 0455-73 63 35 (Knappval 1) 
hjalpmedelscenter@regionblekinge.
se 
 
Teknisk service 
Tel. 0455-73 63 35 (Knappval 2) 
Telefontid vardagar 8-9 samt 13-14 
tekniskservice.hmc@regionblekinge.
se 
 
Transportplanering 
Tel. 0455-73 63 35 (Knappval 3) 
transport.hmc@regionblekinge.se 
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