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Utbildningar i höst
Förskrivarutbildningar inom produktområden kommer som vanligt a erbjudas
av Hjälpmedelscentrum under hösten för a möjliggöra vård.
Utbildningarna kommer a anpassas så de sker på e säkert sä med tanke på
smi spridningsrisk. Det gör vi t ex genom a anordna vissa utbildningar digitalt,
minska deltagarantalet eller välja rymliga lokaler.
Vi ber dig som deltar a ta med e visir för a möjliggöra de moment där
avstånd mellan deltagare och kursledare kan bli kortare än 2 meter.
Utbildningsutbud
Manuella rullstolar
Bas allround, 23 september
Komfort, 20 oktober
Allround avancerad, 26 november
Elrullstolar, 1 oktober
Rullstolsdynor vuxen, 29 september
Kommunika onshjälpmedel, 3 september
Kogni on
Planering, d och minne, 24 september
Tyngdprodukter, 14 oktober
Kalenderappar och smartphones, 11 november
Kommunika on-Kogni on
Personliga larm och GPS-larm, 19 november
Bild llverkningsprogram, 2 december
TENS-apparater, 1 september
Inkon nens, 28 oktober
Lyftar och lyftselar, 29 oktober
Omvårdnadshjälpmedel, 12 november
An decubitusmadrasser
för sjuksköterskor, 10 december

Anmäl dig via Kompetensplatsen HMC

Utvärdering av Hjälpmedelshandboken
Nu är det dags för den årliga utvärderingen av Hjälpmedelshandboken. Dina
synpunkter är vik ga för fortsa utveckling av handboken.
Under våren har vi arbetat med a förbä ra strukturen under Gemensamma
bestämmelser, så a det ska bli lä are a hi a det du söker. Vid förra årets
utvärdering framkom synpunkter på a det ibland var svårt a hi a.
Revideringen innebär a de bestämmelser som är gemensamma för alla
verksamheter ﬁnns under Gemensamma bestämmelser och de bestämmelser
som berör den enskilda hjälpmedelsverksamheten ﬁnns under Syn, Hörsel,
Ortoser och proteser samt Bestämmelser Hjälpmedelscentrum.
Gå gärna in och

a på det nya upplägget innan du svarar på enkäten!

Enkäten
Om du aldrig använder Hjälpmedelshandboken är vi tacksamma för om du går in
och svarar på fråga 1-3.
Länk ll enkäten
I år har vi en särskild enkät som riktar sig ll dig som är chef.
Länk ll enkäten för chefer
Sprid gärna länkarna inom din verksamhet. Sista svarsdatum är den 3 september.
Länk ll Hjälpmedelshandboken

Inga rollatorcaféer i höst
Hjälpmedelscentrum kommer inte a genomföra några rollatorcaféer i höst. Vi
återkommer med datum för caféer nästa år.

Kundorder med avvikande betalare
Kundorder med avvikande betalare kan inte läggas i webSesam. Dessa
förskrivningar måste ske via blanke Förskrivning av hjälpmedel och skickas in via
Uppladdningstjänsten. Det ska klart framgå på blanke en a det ska vara annan
betalare än ordinarie och även vilken betalare det ska vara.

Kalender Stora idagboken
Kalender Stora idagboken halvår
34718 och helår 34719 med
datume ke ark har utgå .
Istället ﬁnns Kalender Stora
idagboken halvår 41660 och helår
41661 utan datume ke ark, eftersom
datume ke arken utgå från
leverantör.
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Hjälpmedelsdagen
I år ﬁrar vi den na onella hjälpmedelsdagen digitalt. Det innebär

sept

bland annat a vi kommer a visa upp vår verksamhet på
regionens instagramkonto. Följ oss gärna där! Logga in via appen
eller på instagram.com/regionvastmanland

Dagens ros!
Dagens ros ll er alla som rengör
smi ade hjälpmedel innan ni
returnerar dem ll oss!
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