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Nyhetsbrev nr 1 – Januari 2023 
 

 
 
 
 
Sortiment 
 
Nytt avtal 
Vi har nytt avtal inom ISO-kod 123618 Stationär fristående lyft. Ny leverantör av 
fristående skensystem blir Guldmann. Freespan från Liko kommer att ligga kvar i 
WebSesam och de går att beställa när de finns i lager, men är inte aktuella för 
nyinköp. Mer information kommer i uppdaterad sortimentsöversikt inom kort.  
 
Konsumentprodukt 
Följande produkter i sortiment är nu riskbedömda då de är konsumentprodukter: 

• Förhöjningsplattor Bertil 
• Antihalkduk på rulle (Tänk på att antihalkduken har begränsad livslängd och 

behöver följas upp) 
• Sugrörshållare 
• Greppförstoring 
• Sugrör långt böjligt 
• Näsmugg 

 
Rollator Crocodile 
Rollator Crocodile finns nu i storlek 0 med tillbehör se sortimentsöversikt 
Gånghjälpmedel. Tvärstag finns till rollator Crocodile stl 0, stl 1 och stl 2. 
 
Gåstol Meywalk 
Gåstol Meywalk MK4 har uppdaterad tillbehörsguide se sortimentsöversikt 
Gånghjälpmedel. Nya tillbehör är bord, polstring av bålstöd, distans till magplatta, 
lång bromsspak samt formbar bålstödsring. 
 
Konsultationsunderlag för elrullstol & aktivrullstol 
Nu finns det nya reviderade konsultationsunderlag upplagda under allmän info i 
WebSesam. Underlag för sittutredning har tagits bort och slagits ihop med 
konsultationsunderlag för aktivrullstol och konsultationsunderlag för elrullstol. Det 
innebär att ni från och med nu bara behöver fylla i ett underlag och skicka till 
oss. Tänk på att alltid skicka in fullständigt ifyllt underlag i samband med att ni lägger 
in arbetsordern.  
 



 
 
 

 
 

 

 

2 

 
 
 
Förskrivning av drivaggregat 
Vi har fått in många frågor gällande montering/demontering av drivaggregat. Därför 
kommer här en beskrivning av tillvägagångssättet.  
 
Vid förskrivning av drivaggregat som ska monteras/demonteras av hjälpmedelscenter 
bör man tänka på att all montering/demontering görs på hjälpmedelscenter, inget 
monteras/demonteras i hemmet.  
Om patienten inte kan vara utan sin befintliga stol under tiden montering/demontering 
sker eller om det inte finns någon lånestol – då är alternativet att förskriva en ny 
rullstol med aktuellt drivaggregat. 
 
 
Arbetsorder 
Tänk på att skriva så tydligt som möjligt i adressuppgifterna var hjälpmedlet som ska 
lagas står när en arbetsorder för reparation läggs till oss. 
 
 
Utbildning 
Under menyn utbildningar finns de utbildningar vi erbjuder eller vill tipsa om.  
Just nu erbjuds nedan utbildningar: 
 
Utbildningar i Hjälpmedelscenters regi 

• Onlineutbildning Positioneringslarm 
• 8 mars Omgivningskontroll 
• 8 mars Kognitiva hjälpmedel för äldre (inkl. sinnesstimulering) 
• 9 mars Kognitiva hjälpmedel för yngre (inkl. sinnesstimulering) 

 
 
Nästa Nyhetsbrev 
Nästa Nyhetsbrev publiceras 23 februari 
 
 

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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