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Nyhetsbrev nr 11 – December 2022 
 
 
 
 
Renovering på Hjälpmedelscenter 
Den 16 januari 2023 kommer en renovering av Hjälpmedelscenter personalrum på 
Rosenholm att påbörjas. Det betyder att det under 5 veckor kan förekomma störande 
buller i byggnaden och att personalrummet inte går att nyttja under denna tid. Vi ber 
om överseende för eventuellt besvär som det kan ge besökare som vistas i vår 
verksamhet.  
 
 
Elanslutna hjälpmedel 
Under hösten 2022 har en identifiering av elberoende hjälpmedel genomförts samt 
en riskanalys för inför eventuella strömavbrott. Riskanalysen har genomförts i 
samarbete med Blekinges kommuner och en gemensam information till Blekinges 
invånare och förskrivare kommer att komma ut i januari.  
 
 
Beredningsgrupps minnesanteckningar 
De två senaste årens minnesanteckningar från Beredningsgruppen finns publicerade 
på Beredningsgrupp - Region Blekinge. Protokoll nås nu endast av vårdgivare i 
Blekinge 
 
 
Förskrivning av hjälpmedel – Stöd vid förskrivning av hjälpmedel 
till personer med funktionsnedsättning 
Socialstyrelsens skrift ”Förskrivning av hjälpmedel – Stöd vid förskrivning av 
hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning” är uppdaterad utifrån de nya 
reglerna gällande medicintekniska produkter MDR. Skiften samlar på en 
övergripande nivå aktuell kunskap om förskrivning av hjälpmedel utifrån hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Skriften riktar sig till förskrivare och chefer för 
förskrivare. Förskrivning av hjälpmedel (socialstyrelsen.se) 
 
 
Förändring av vilka hjälpmedel som korttidshyras till privatperson 
Hjälpmedelscenter gör förändring av vilka hjälpmedel som finns att korttidshyra för 
privatperson, ideella organisationer och företag (utan förskrivning). Följande 
produkter (kommer att tas bort: Resehygienstol och Bärsits ”Lätta lyft”. Dessa 
produkter har endast varit för korttidshyra och inte kunnat förskrivas. 
Anledningarna är de produkter vi har är föråldrade och nu kasserats, då de inte 
längre är säkra. Motsvarande produkter är idag inte medicintekniska produkter, varför 
vi inte längre kan erbjuda dem. 
  

https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/hjalpmedelscenter/beredningsgrupp.html
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-12-7673.pdf
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Utbildning 
Under menyn utbildningar finns de utbildningar vi erbjuder eller vill tipsa om.  
 
 
WebSesam-användare  
Vi har rensat de WebSesam-användare som inte har varit inloggade det senaste 
halvåret. Om borttagen användare återigen har behov av WebSesam vänligen 
kontakta kundtjänst på Hjälpmedelscenter. 
  
 
Nästa Nyhetsbrev 
Nästa nyhetsbrev kommer den 26 januari 
 
 
 
Vi på Hjälpmedelscenter 
önskar er en riktigt 
God Jul och Gott Nytt År  
 
 
 

 

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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