Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Hjälpmedelscentrum

HMC-info augus

Vill du arbeta för samverkan i Förskrivarrådet?
Förskrivarrådet är e dialogforum mellan förskrivare och
Hjälpmedelscentrum. Här lyfts frågor som berör Hjälpmedelscentrums
verksamhet, exempelvis handboksfrågor och hjälpmedelssor ment. Syftet är
a bistå det strategiska kundrådet och a öka samverkan mellan förskrivare
och Hjälpmedelscentrum.
Idag har Förskrivarrådet representanter från Surahammars, Köpings,
Hallstahammars och Sala kommun, från Västerås stads hemsjukvård och
Psykiatri sysselsä ning, från Habiliteringen, Köpings sjukhus, Västerås sjukhus
och RMÖ i regionen. Det saknas representanter från ﬂera verksamheter.
Förskrivarrådet har möten en gång per termin och tar även ibland upp frågor
via Teams.
Om du är intresserad a arbeta för samverkan i Förskrivarrådet, vänd dig ll
din verksamhetschef.
Kontakta sek onsledare Inger Åckander eller Maria Söderkvist på HMC om din
verksamhet utser en representant eller om du har frågor om uppdraget.
Mer informa on om vår organisa on ﬁnns i Hjälpmedelhandboken

Molntjänster i tredje land
Region Västmanland håller på a ta fram en process för hur regionen ska
hantera frågan om molntjänster med tredjelandsöverföring, kopplat ll GDPR.
Det man vill uppnå är a en person inte ska kunna iden ﬁeras u från de
uppgifter som lagras i molnet. HMC har gjort en genomgång av de
kommunika onshjälpmedel som berörs i samarbete med regionens
informa onssäkerhetsstrateg och dataskyddsombud och kommit fram ll e
arbetssä och e sor ment som håller kraven. En direktupphandling gällande
de aktuella kommunika onshjälpmedlen har startat.
Nedan ser du vilka produkter som kommer a erbjudas fram ll nästa
ordinarie upphandling, som beräknas vara färdig våren 2022.
Appbaserade samtalsapparater som är förskrivningsbara:
Indi med Communicator
SC Tablet med TD Snap ( digare Snap Core ﬁrst)
Widgitpla an XL
Appar som är förskrivningsbara ll egen pla orm:

TD Snap ( digare Snap Core ﬁrst)
WidgitGo
Predictable
Inom kort kommer en instruk on a publiceras på våra förskrivarsidor på
vårdgivarwebben. Förskrivare inbjuds ll dialog via Teams.

SEP

Hjälpmedelsdagen

23

Den na onella hjälpmedelsdagen ﬁras varje år den 23
september. Utanför HMC kommer vi a informera om våra
webbplatser, svara på frågor och dela ut små presenter ll
besökare. Vi har även tagit fram e ny bildspel som vi
kommer a visa på e studiebesök för särskilt inbjudna den
23. Filmen kan användas på många sä , t ex kan du skicka ut
den i samband med kallelser ll personer som inte känner ll
Hjälpmedelscentrum. Länk ll bildspelet

Höstens utbildningar
Kom ihåg a anmäla dig ll förskrivarutbildning! Lista över alla aktuella
utbildningar hi ar du på våra förskrivarsidor på vårdgivarwebben, under
rubriken Utbildning.

Utbildningar kommunika on-kogni on
Abilia erbjuder kostnadsfria webbinarier inom olika hjälpmedelsområden.
Dessa hjälpmedel är upphandlade och webbinarierna ger en fördjupad
kunskap om hjälpmedet utöver det vi tar upp på våra förskrivarutbildningar.
Introduk
Introduk
Introduk
Introduk

on MEMOplanner, 8/9, 6/10
on Handikalender, 15/9, 12/10
on myAbilia webbtjänst, 22/9, 27/10
on Lightwriter SL50, 8/10, 26/11

Anmälan görs ll Abilia

OKT

Barnhjälpmedel habilitering
Förskrivarutbildning Barnhjälpmedel habilitering ges
torsdag den 21/10 kl. 08.30-12.00 och måndag 25/10 kl.

21+25

08.30-12.00. Du anmäler dig ll båda llfällena.
Både gamla och nya förskrivare är välkomna a anmäla
sig! Länk ll Kompetensplatsen

NOV

TENS-apparater

23

Nu ﬁnns e ny datum för TENS-utbildning.
Anmäl dig på Kompetensplatsen HMC:
För anställd i Region Västmanland och externa förskrivare
med HSA-id
För externa förskrivare utan HSA-id

Leveransproblem
Just nu har Resmed leveransproblem. De försenade leveranserna beror dels på
pandemin (underleverantörer som har svårt a leverera vissa komponenter)
och dels på det ökade trycket på inkommande beställningar ll följd av Philips
leveransstopp. Resmed har börjat fördela alla beställningar de får in. De a gör
a leverans den kan bli längre.

Personalförändringar inom enheten konsulenterkundtjänst
Annika Eriksson är ny hjälpmedelskonsulent för manuella rullstolar och
introduceras just nu i området.
Louise Malmros har gå på föräldraledighet och Soﬁe Söderbäck kommer a
vikariera som hjälpmedelskonsulent inom område kommunika on-kogni on.
Helena Lagerbäck börjar som hjälpmedelskonsulent för område elrullstolar,
eftersom Annika Widaeus slutade på Hjälpmedelscentrum i våras.
I slutet av september börjar Madeleine Pe erson arbeta som
hjälpmedelskonsulent inom område träning, behandling och förﬂy ning.
Vi söker just nu en ny medarbetare i kundtjänst. Är du intresserad kan du hi a
annonsen här!

Påminnelse om enkät Hjälpmedelshandboken
Dina erfarenheter och synpunkter är vik ga för a vi ska kunna utveckla
hjälpmedelshandboken, som är regelverket för hjälpmedelsförskrivning i
Västmanland. Länk ll hjälpmedelshandboken
Enkät för förskrivare inom områdena rörelse, kommunika on, kogni on,
medicinska behandlingshjälpmedel och inkon nens:
Länk ll utvärdering av hjälpmedelshandboken
Enkät för förskrivare inom områdena syn, hörsel och ortopedi:
Länk ll utvärdering av hjälpmedelshandboken för syn, hörsel och
ortopedi
Om du förskriver inom ﬂera områden kan du behöva svara på båda enkäterna.
Vi är tacksamma för svar så snart som möjligt, men senast den 31/8.
Om du redan har svarat på enkäten kan du bortse från denna påminnelse.

Vid leverans av hjälpmedel ll hemadress
Det är vik gt a du väljer rä leveranssä och leveransadress vid beställning
eller förskrivning av hjälpmedel. Annars riskerar leveransen a bli ﬂera dagar
försenad. Bilen som levererar ll hemadresser levererar inte nödvändigtvis på
”rä ” dag, utan har en egen planering. Det är bara turbilen som har fasta
leveransdagar.
Kontaktperson
Det är också vik gt a du skriver rä kontaktperson och rä telefonnummer
ll den kontaktpersonen. Leveransen kan försenas ﬂera dagar om vi inte har
dessa uppgifter.
Kontaktperson är den person som har koll på när det passar a vi levererar
och sen är på plats och öppnar dörren åt våra chauﬀörer. Informera
kontaktpersonen om dennes uppgift, samt a hen behöver svara i telefonen
när det ringer e okänt nummer från regionen. Skriver du di eget namn som
kontaktperson kommer vi a kontakta dig vid planering av leverans.
Ibland vill anhöriga lämna bostaden olåst eller lägga en nyckel utanför, för a
slippa närvara vid leverans. Av säkerhets- och försäkringsskäl, levererar vi dock
aldrig om det inte är någon hemma.

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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