
Har du en idé?
Stöd och råd till innovatörer                            
av nya hjälpmedel



Hos oss är alla
idéer välkomna

• Hjälpmedelscentrum
E-post:
hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se

• Tfn kundtjänst: 021-17 30 48
 
 

Region Västmanland Innovation
 

 
• E-post: innovation@regionvastmanland.se

Kontakta oss

Hjälpmedelscentrum har flera tusen olika hjälpmedel i sortimentet och det
finns mängder av produkter som kan underlätta vardagen för
västmanlänningarna. När du som är innovatör har en idé om en ny produkt
eller tjänst kan du via Region Västmanland Innovation komma i kontakt med
Hjälpmedelscentrums innovationsteam för att diskutera din idé och få råd om
hur den blir patientsäker och möjlig att få in på marknaden. Produkten ska inte
redan vara marknadssatt. 
 
På Hjälpmedelscentrum finns en publik utställning där leverantörer visar
hjälpmedel av olika slag, bland annat hjälpmedel med ny teknik, så kallad
välfärdsteknik.
 
Vi tar även emot studiebesök där vi
berättar om vår verksamhet och visar
hjälpmedlen i vår utställning.
 
Vill du hyra plats i vår utställning eller
boka ett studiebesök, kontakta oss.



Innovationsteam
Hjälpmedelscentrums innovationsteam ger stöd till
innovatörer före marknadssättning av dennes produkt,
för att bidra till att nya innovativa hjälpmedel utvecklas.
 
Arbetssätt
 

Vi erbjuder innovatörer skräddarsydda möten där dennes idéer kan testas och
utvärderas på uppdrag av Region Västmanland Innovation.
Vi omvärldsbevakar för att känna till trender i hjälpmedelsutveckling och bidra
till att kunskapen sprids i verksamheten.
 
 

Teamets sammansättning
• Enhetschef Teknik och inköp Joakim Davis (sammankallande)
• Hjälpmedelstekniker Jan Andersson
• Sektionsledare Maria Söderkvist
• Sektionsledare Inger Åckander
• Kommunikatör Kerstin Berg Mörén
• Hjälpmedelsstrateg Liselotte Eriksson
 

 
 

Samverkan
 

På Hjälpmedelscentrum har ett funktionsteam uppdrag att hålla sig à jour inom
hjälpmedelsområdet. 
Det finns en särskild process vid införande av nya hjälpmedel via beslut utanför
sortiment och regelverk.



Kontakta
Region Västmanland Innovation

 

Ta kontakt med Region Västmanland Innovation
om du har en idé inom hälso- och

sjukvårdsområdet. De kan sedan lotsa dig vidare
till t ex Hjälpmedelscentrum.
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