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ENDRINGSKATALOG
Endringskatalogen bygges opp slik at det lages endringsavtale til denne loggen.
ENDR. ENDRING OMFATTER
NR
1
Hjelpemiddelspesialisten AS
Feil i levartnr i 4 tilbehør. Tilbehørslisten er
rettet og ny lagt ut på hjelpemiddeldatabasen.
2
Hjelpemiddelspesialisten AS
Endring i materiale i skall for myk støp i post 4.

3

4

5

ENDRINGEN
GJELDER FRA
12.01.18

UTFØRT
AV
C. Eiksjø

11.09.18

C. Eiksjø

Hjelpemiddelspesialisten har for «myk støp
1.gang» og «myk støp kopi» endret fra skall i
ABS plast til skall i aluminium.
Det nye HMS nr for myk støp med aluminium
skall 1.gang er 244128 og for myk støp med
aluminium skall kopi er 244130.
Når det unntaksvis er behov for å bestille «myk
støp 1.gang» og «myk støp kopi» med skall i
plast vil det fortsatt være mulig med HMS
nummer 200248 for myk støp 1.gang og 244129
for myk støp kopi.
20.09.18
Etac AS
Endring av design på sete- og ryggpute for alle
modeller av X-panda. Dette medfører nye
artikkelnummer for sete- og ryggputer. Nytt
armlensfeste som kan monteres på eksisterende
x:panda stoler. Nytt armlene leveres komplett
med feste, slik som gammelt armlene også
leveres komplett med feste.
Det vil fortsatt være mulig å kjøpe nødvendig
tilbehør til de produktene som allerede er levert
ut i markedet.
Korrigering av feilregistrert artikkelnummer for
HMS artnr 237527. Riktig lev.art.nr er
319635531012.
1.12.18
Etac AS
Endringen i KPI fra september 2017 til
september 2018 er 3,4%. Prisene justeres med
85% av endringen som gir prisendring på 2,89%.
1.12.18
Alu Rehab AS
Endringen i KPI fra september 2017 til
september 2018 er 3,4%. Prisene justeres med
85% av endringen som gir prisendring på 2,89%
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1.12.18
Hjelpemiddelspesialisten AS
Endringen i KPI fra september 2017 til
september 2018 er 3,4%. Prisene justeres med
85% av endringen som gir prisendring på 2,89%
1.12.18
Hjelpemiddelspesialisten AS
Mikal Bjåen tilføres som støperessurs i post 4.
Etac AS
Leverandøren oppdaget en feil i leverandørens
artikkelnummer for 17 tilbehør/reservedeler.
Disse er nå endret, men beholder samme HMSartikkelnummer da ingenting er endret.
Artikkelnummer 3199999 er fjernet fra avtalen
etter avtale med leverandørene da dette ikke
skulle ha vært en del av avtalen. Ikke
endringsavtale.
Hjelpemiddelspesialisten AS
Endring i kompetansepersonell som jobber med
fremstilling av formstøpte sitteenheter i post 4.
Per Heggernes erstattes av Mikal Bjåen.
Etac AS
Endring i kompetansepersonell som jobber med
fremstilling av formstøpte sitteenheter i post 4.
Antall konsulenter på nivå 1 (juniorkonsulent) er
redusert fra 3 til 1. Pål Meisland er igjen som
konsulent på nivå 1.
Etac AS
Endring av leverandørens art.nr. på HMS art.nr.
222560 og 222561. De nye leverandørens art.nr.
er 3189114-127 og 3189114-227.
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