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TAKK FOR ET SPENNENDE ÅR! 

TUSEN TAKK for et godt samarbeid i 2018 til ergo- og fysioterapeuter, 

brukere og andre samarbeidspartnere! Det er en utrolig reise vi har fått 

være med på sammen med dere. Gjennom året har vi lansert flere 

innovative løsninger som gjør at flere kan klare seg selv i hverdagen. Vi 

lover å komme med enda flere gode løsninger i året som kommer! 

NYE LØSNINGER OG NAV HJELPEMIDDELSENTRAL 

Hvordan søke på våre nye løsninger? 

Ingen av våre produkter er prisforhandlet. Det finnes ikke kategorier for 

våre nye løsninger. Dette betyr ikke at ergo- eller fysioterapeuter må søke 

dispensasjon, våre produkter kan søkes på lik linje med andre 

prisforhandlede produkter.  

Det er brukers behov som avgjør om hjelpemidler blir innvilget. Mange 

mottar i dag hjelp til å klare seg selv. I tråd med vår visjon leverer vi 

løsninger som gjør at brukeren skal bli selvstendig. Noen eksempler på våre 

nye løsninger er løftestolen Active Easyriser, kroppsvasker Active 

Bodywasher og kroppstørker Active Body Dryer. 

Vi leverer våre løsninger til alle landets Hjelpemiddelsentraler. 

Hjelpemiddelpartner – Vi leverer våre 

løsninger til alle landets 

hjelpemiddelsentraler! 

#VELFERDSTEKNOLOGI OG INSTITUSJON 

Flere institusjoner har også valgt våre løsninger. De fleste av våre produkter 

er tilgjengelig se på de største utstillingene for velferdsteknologi i Norge, 

samt flere kommunale visningsleiligheter. Vi opplever en stor interesse for 

nye løsninger når dagens utfordringer skal løses. I mange kommuner og 

institusjoner er kapasiteten sprengt og budsjettene gjør at allerede presset 

helsepersonell opplever kutt. Dette betyr at vi må tenke annerledes! 

 

VÅR VISJON 

 

«Vår visjon er å arbeide målrettet for 
å levere velferdsteknologi og 
innovative hjelpemidler som gjør at 
flere brukere kan få leve sine aktive 
liv, mer selvstendig og med 
verdighet.» 

Thomas Falch Eide 
Daglig leder/Ergoterapeut 

 

www.hjelpemiddelpartner.no 

Velferdsteknologi & 

Innovative hjelpemidler 

 

 
 

 

Bilde fra velferdsteknologiutstilling Atri-x i Bærum 

https://www.hjelpemiddelpartner.no/hjelpemiddel/active-easyriser/
https://www.hjelpemiddelpartner.no/hjelpemiddel/active-bodywasher/
https://www.hjelpemiddelpartner.no/hjelpemiddel/active-bodywasher/
https://www.hjelpemiddelpartner.no/hjelpemiddel/active-airbody-dryer-kroppstorker/
https://www.hjelpemiddelpartner.no/om-oss/
http://www.hjelpemiddelpartner.no/
http://www.hjelpemiddelpartner.no/
http://www.hjelpemiddelpartner.no/
http://www.hjelpemiddelpartner.no/
http://tanketanken.no/atriex-visningsarena-for-velferdsteknologi/


BESØK AV OSS? 

For at dere skal bli trygge på våre løsninger kommer vi gjerne ut til dere for å 

presentere våre løsninger. I 2019 kan dere treffe oss på alle de største 

hjelpemiddelmessene i Norge, og vi er ofte med på kurs og utprøvinger på 

landets Hjelpemiddelsentraler. 

 

For at vi skal lykkes med å lansere innovative løsninger til 

hjelpemiddelmarkedet og institusjoner er vi helt avhengig av at dere tør å 

bruke nye løsninger. Vi er utrolige glade for at mange av dere har valgt oss i 

2018. Vi takker for et godt samarbeid, og håper vi ser mer til dere! 

I år gir vi en annen gave til våre samarbeidspartnere. Vi donerer 

penger til det gode arbeidet ALS Norge gjør i kampen mot ALS. Vi 

oppfordrer andre som har mulighet til å gjøre det samme! 

Ta gjerne en titt på våre nettsider www.hjelpemiddelpartner.no 

eller last ned vår oppdaterte brosjyre med hms.nr.(klikk på 

brosjyre) 

 

 

Team Hjelpemiddelpartner ønsker dere alle en fin førjulstid! Ta vare på 

hverandre😊                     Mvh. Therese, Fred,Ray, Erik og Thomas  

                     

 

Daglig leder Thomas Falch Eide og salgssjef Fred 
Bjørnson- Hjelpemiddelpartner AS. 

Kontakt oss 

Hjelpemiddelpartner AS 

Nordstrandsvegen 15 (3etg,) 

6823 Sandane 

Tlf. 950 79 618 

 

Hjelpemiddelpartner AS 

Danholmen 17 

3128 Nøtterøy 

Tlf. 915 79 376 

 

post@hjelpemiddelpartner.no 

www.hjelpemiddelpartner.no 

 

 

 

http://www.hjelpemiddelpartner.no/
https://www.hjelpemiddelpartner.no/wp-content/uploads/Hjelpemiddelpartner-Brosjyre.pdf
https://www.hjelpemiddelpartner.no/kontakt-oss/
http://www.hjelpemiddelpartner.no/

