Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Hjälpmedelscentrum

HMC-info april 2022

Skriften Förskrivning av hjälpmedel har uppdaterats
Socialstyrelsens skrift Förskrivning av hjälpmedel har uppdaterats. Den
inkluderar bland annat uppdatering av ny föreskrift och allmän juridisk
översyn, föreskrifter och lagar som utgå eller llkommit. Vårdgivarens ansvar
för ru ner a säkerställa hela förskrivningsprocessen betonas.
Förskrivning av hjälpmedel (Socialstyrelsen.se)

Jämställdhet vid förskrivning
Just nu har vi en "jämställdhetsmånad" på Hjälpmedelscentrum, med extra
stort fokus på jämställdhetsfrågor. Bland annat är informa onen om
jämställdhet på vårdgivarwebben uppdaterad. Vi har även medverkat i a ta
fram en ﬁlm som regionens enhet för hållbarhet beställt. Filmen kommer inom
kort a ﬁnnas på regionens webbplats
På alla produktutbildningar går vi som vanligt igenom förskrivning ur e
genusperspek v och ar på aktuell sta s k, både generellt och för just det
produktområdet.

Höstens förskrivarutbildningar
Höstens utbud av förskrivarutbildningar ﬁnns på Kompetensplatsen HMC från
och med den 30 april. Välkommen a anmäla dig!

Länk ll Kompetensplatsen HMC (för anställda i Region Västmanland och
externa förskrivare med HSA-id)
Länk ll Kompetensplatsen HMC (för externa förskrivare utan HSA-id)

Leveranssvårigheter
Leveransförseningarna fortsä er tyvärr från ﬂera leverantörer. Om
utleveranserna dröjer orimligt länge och pa enten inte kan vänta ll planerat
leveransdatum, kontakta gärna respek ve hjälpmedelskonsulent inom
produktområdet för a diskutera om det ev ﬁnns något alterna v.
Informa on om leveransförseningar ges i HMC-info och på våra förskrivarsidor
på vårdgivarwebben.

Leveransdagar våren 2022
Helgdagar under våren och försommaren påverkar Hjälpmedelscentrums
leveransschema. Informa on om leveransdagar under våren hi ar du på våra
förskrivarsidor på vårdgivarwebben

Hämtning på hemadress
Vi har fortsa långa vänte der på skrymmande transporter. Räkna med cirka
två veckor för hämtning på hemadresser. När det gäller leveranser prioriteras
sängar, lyftar och hygienhjälpmedel.

Ny inkon nensutbildning
Nu ﬁnns en onlineutbildning om IAD - Inkon nensassocierad derma t på
Kompetensplatsen HMC. Utbildningen lär dig a iden ﬁera hudproblem i
underlivet hos pa enter med urin- och/eller avföringsinkon nens, samt a
u öra förebyggande åtgärder. Utbildningen tar cirka 45 minuter.
För anställda i Region Västmanland och externa förskrivare med HSA-id
För externa förskrivare utan HSA-id

Avvikelse när e hjälpmedel går sönder utöver
normal förslitning
Pa entsäkerhetsteamet på Hjälpmedelscentrum vill påminna om a göra en
avvikelse i webSesam när e hjälpmedel går sönder på e sä som man kan
inte förvänta sig. Hjälpmedel slits och det är helt normalt, men om t ex en ram
eller en gaﬀel skulle gå av eller a hjälpmedlet går sönder så a pa enten
hade kunnat skada sig, vill vi a du gör en avvikelse i samband med retur. Då
hejdas i hjälpmedlet vid returtagningen och vi får både sta s k och kännedom
om vad som händer med hjälpmedlen. Mer om avvikelser och reklama oner
ﬁnns a läsa på våra förskrivarsidor på vårdgivarwebben under Avvikelser och
reklama oner.

MAJ

Meerkat, det dynamiska ståstödet

12

Etac bjuder in ll en utbildning som syftar ll a du ska kunna
ställa in en Meerkat och anpassa den ll en enskild person.
Anmälan ll: liv.nyberg@etac.com senast den 6 maj
Läs mer under Utbildning på våra förskrivarsidor på
vårdgivarwebben

MAJ

Extra utbildnings llfälle för Kalenderappar

19

Utbildningen Kogni on Kalenderappar för smartphones och
surfpla or genomförs via Teams. Genomgång av
förskrivningsbara kalenderappar och anpassning av egenägd
teknik, välfärdsteknik. Anmäl dig som vanligt på
Kompetensplatsen HMC, länk ﬁnns på våra förskrivarsidor på
vårdgivarwebben.

MAJ

Ny sor ment av posi oneringskuddar

31

Kom och träﬀa representanter för Togemo och Care of
Sweden och a på det nya sor mentet av
posi oneringskuddar.
Den 31 maj, drop-in mellan kl 10 och 12 på
Hjälpmedelscentrum, lokal Gripen.

JUN

Stängt på HMC

1

Den 1 juni har Hjälpmedelscentrum stängt från klockan 11.30
och resten av dagen på grund av en gemensam ak vitet för
all personal.

Hjälpmedelshandboken
Kom ihåg a använda hjälpmedelshandboken som är det regelverk som styr
hur hjälpmedel förskrivs i Västmanland. Där hi ar du kriterier för förskrivning,
betalningsansvar, vilken profession som får förskriva hjälpmedel samt vilka
hjälpmedel som kan förskrivas för a kompensera vilka behov.
Hjälpmedelshandboken
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