Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Hjälpmedelscentrum

HMC-info 2 - april

Leverans, hämtning, service, repara on
eller utprovning av hjälpmedel under
covid-19
Du som:
förskriver eller beställer hjälpmedel med hemleverans
beställer hämtning
beställer service eller repara on
måste all d ange e telefonnummer där vi kan nå en kontaktperson eller
pa enten själv.
Vi behöver ta reda på om pa enten, närstående eller annan person som
medverkar har sjukdomskänsla, hosta, feber, värk i kroppen eller snuva. Om det
ﬁnns smi a behöver vi ta ställning ll om tjänsten bör skjutas upp eller kan
möjliggöras på annat sä .
Tack för a du hjälper oss a u öra våra tjänster på e säkert sä !
Läs mer på Vårdgivarwebben

Förskriver du elrullstol?
Hjälpmedelscentrum har undersökt hur många förskrivare av elrullstolar som har
gå vår förskrivarutbildning. Det gäller både manuellt styrda och motorstyrda
rullstolar som förskrivits under 2019. Undersökningen visade a ungefär hälften
av alla som förskrivit elrullstolar inte är registrerade a de gå utbildningen. Det
kan bero på olika saker, t ex a man by namn.
För a kunna kvalitetssäkra våra anteckningar om vilka som deltagit, vill vi a du
som vet med dig a du gå förskrivarutbildningen hör av dig ll oss. Skicka e
mail ll hjälpmedelsstrateg Liselo e Eriksson där du anger vilken månad och år
du gå utbildningen. Skicka gärna uppgifter från hela arbetsplatsen i samma

mail.
Vi vill ha di svar senast den 15 maj.

Alterna v ll elrullstol, ll exempel under repara on
De pa enter som mestadels använder sina elrullstolar för förﬂy ning behöver
också ha e annat si ande eller förﬂy ningshjälpmedel. Repara on inklusive
transport kan ta 2-5 dagar. Reservdelar ﬁnns inte all d hemma utan måste
beställas från leverantör. Pa enten behöver ha e alterna v ll
elrullstolen under den den är inne för repara on.

26
maj

Ny datum för utbildning elrullstolar
Förskrivarutbildning för elrullstolar ﬂy as fram ll sdag den 26/5
kl 8.30-16.00. Anmälda kursdeltagare ﬂy as med ll de a llfälle.
Informa on har skickats ll de som anmält sig ll utbildningen,
även de som avbokat sin plats.
Vi kommer a ha utbildningen i en större lokal och vara utomhus
så mycket som möjligt för a minska risken för smi spridning.

Etac har tagit fram nya
ppskydd ll Cross 5 och Prio
Tippskyddet är justerbart för a passa
alla si höjder mellan 34 och 53 cm.
Med teleskopdelen kan man ändra
höjd och längd på ppskyddet.
Infästningen i rullstolen är densamma
som digare. De nya ppskydden har
redan börjat levereras på rullstolarna.

Tillverkning av visir ll vården
Hjälpmedelscentrums medarbetare
har llverkat mer än 1000 visir ll
våra vårdande kollegor, såväl ll IVA
som ll hemsjukvården.

Manuell hämtorder skickas via uppladdningstjänsten
Från och med den 1 maj tar kundtjänst inte längre emot manuell hämtorder via
telefon, de a pga a det har inträﬀat fel. Använd istället blanke en ”Manuell
hämtorder via uppladdningstjänst” och skicka in via uppladdningstjänsten eller
maila ll hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se.
Vi behöver all d uppgift om vad som ska hämtas, hämtorsak, hämtadress samt
kontaktuppgifter. Observera a personuppgifter inte får mailas. Hjälpmedlet ska
all d märkas upp med ”Manuell hämtorder” och dagens datum.

Ändringar i turbilsschemat under våren
Se hela schemat på Vårdgivarwebben

Barnhjälpmedlet Lilltoa har slutat llverkas
Toale hjälpmedlet Lilltoa med S-nr 02188 har slutat a

llverkas. Ingen ersä are

ﬁnns för llfället.

Höstens OTA-dagar
Onsdag 19/8
Onsdag 9/9
Onsdag 30/9
Torsdag 22/10 OBS! annan veckodag
Onsdag 11/11
Onsdag 2/12

Hjälpmedel ﬁnns a beställa!
Vi har utökat vårt lager med sängar och madrasser. Vi har go om llgängliga
hjälpmedel för snabba förskrivningar.

