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Nyhetsbrev nr 6 – Juni 2022 
 
 
 
Hjälpmedelskonsulenter 
Under vecka 26–33 är det planerad semesterperiod på HMC. Konsulenterna kommer 
under dessa veckor endast att ta hand om eventuella akuta* utprovningar.  
*Akut = innebär fara för vårdtagarens liv eller att vårdtagarens medicinska status 
väsentligt riskerar försämras. 
 
Följande hjälpmedelskonsulenter är i tjänst: 
v. 26     Johanna, Martin                           
v. 27     Johanna, Martin                         
v. 28     Helena, Martin                               
v. 29     Maria, Martin                                      
v. 30     Emma, Maria                                      
v. 31     Emma, Maria                                    
v. 32     Emma, Helena, Johanna                                    
v. 33     Emma, Maria, Johanna, Helena     
 
De konsulenter som är i tjänst under semesterperioden kommer ha ansvar för 
samtliga produktområden och handläggningstiderna kommer pga detta vara längre 
än vanligt. 
 
 
Ordnat införande av hjälpmedel 
Blanketten ordnat införande kommer från den 1/7 att flyttas till -information- under 
Allmän info i WebSesam. Blanketten används av förskrivare för att föreslå produkter 
som skulle kunna klassas som förskrivningsbara hjälpmedel i Blekinge.  
Vi väljer att flytta blanketten då vi har upptäckt att privatpersoner använt denna 
blankett när de varit missnöjda med den produkt de förskrivits inom sortimentet. Vid 
förskrivning utanför sortiment gäller att behovet inte täcks av detta och att 
förskrivningen sker i samråd med hjälpmedelskonsulent och kostnadsansvarig. För 
mer information hänvisas till förskrivarhandboken.  
 
 
Sortiment 
Träningshjälpmedel 
Nytt avtal för träningshjälpmedel från 1/6 se uppdaterad sortimentsöversikt. En 
förändring är ny avancerad träningscykel Motomed Loop som kommer finnas för 
benträning och arm- och benträning. Visning av denna modell från leverantör 
kommer i början av hösten, kommer vara kombinerat med en sortimentsvisning. Nytt 
är att ni nu beställer antingen en träningscykel för benträning eller en cykel som är 
kombinerad ben- och armträning. Tidigare ha ni kunnat beställa till armtärning till 
redan befintlig bentränare. Vid frågor eller funderingar kontakta hjälpmedelskonsulent 
Maria Olsson. 
 

https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/hjalpmedelscenter/regelverk/lokala-regelverk.html
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Utbildning 
Under menyn utbildningar finns de utbildningar vi erbjuder eller vill tipsa om. Just nu 
erbjuds nedan utbildningar: 
 
Utbildningar i Hjälpmedelscenters regi 

• Onlineutbildning Positioneringslarm 
• Sortimentsvisning Träningscyklar 
• Leverantörsvisning av rollatorer och gåstolar 

 
Nästa Nyhetsbrev 
Nästa nyhetsbrev kommer den 25 augusti 
 
Trevlig sommar önskar vi på 
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 
 

https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/hjalpmedelscenter/utbildningar.html
mailto:hjalpmedelscenter@regionblekinge.se
mailto:hjalpmedelscenter@regionblekinge.se
mailto:tekniskservice.hmc@regionblekinge.se
mailto:tekniskservice.hmc@regionblekinge.se
mailto:transport.hmc@regionblekinge.se

	Nyhetsbrev nr 6 – Juni 2022
	Hjälpmedelskonsulenter
	Sortiment
	Träningshjälpmedel
	Utbildningar i Hjälpmedelscenters regi

	Nästa Nyhetsbrev


