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Handboksändringar 2021
Från och med den 1 januari sker en del förändringar i hjälpmedelshandboken. Vi
har arbetat med a förtydliga text, så gå in och läs under respek ve produkt.
Tex örändringarna kommer inte a vara fullt genomförda i handboken förrän
den 15/1. Eftersom handboken är webbaserad går det inte a markera vad som
är ny utan vi rekommenderar a ni läser all text under de rubriker vi angivit.
Produkter som tas bort
Coxitdynor, ISO-kod 18 10 06. Mo vering: Förändrad opera onsteknik vid
höftopera oner innebär förändrad rehabilitering och restrik oner efter
opera on. Är en del i den utbudsbegränsning som ingår i Ekonomi i balans.
Väggfasta toale armstöd, ISO-kod 09 12 24. Mo vering: Montering har ske via
ansökan om bostadsanpassningsbidrag eftersom de monteras i badrum vilket
kräver särskild kompetens som inte ﬁnns på Hjälpmedelscentrum. Låg
förskrivning (8 st på 1,5 år). Eventuellt behov som inte kan ersä as av annan
produkt kan beslutas enligt process för produkt utanför sor ment/regelverk.
Design llbehör. Mo vering: Har inte använts, kan beslutas enligt process för
produkt utanför sor ment/regelverk.
Produkter som tas in i sor ment
Frenikuss mulator, ISO-kod 04 27 24. Mo vering: Frenikuss mulator är e
mycket ovanligt hjälpmedel, men för den enskilda pa enten underlä ar
överföringen av frenikuss mulator ll Hjälpmedelscentrum.
Tillbehör ll an decubitusmadrasser ISO-kod 04 33 06, Distansmadrass.
Mo vering: För a öka pa entsäkerheten. Med en distansmadrass minskar den
totala madrasshöjden med ca en fjärdedel och sänggrindarnas funk on
förbä ras därmed.
Förändrade krav och omarbetad text för elrullstolar
E större arbete med regelbokstext för elrullstolar har gjorts under hösten. För

a se fullständig tex örändring, se Hjälpmedelshandboken
Förtydligade krav
Krav på förskrivarutbildning för eldriven rullstol.
Gångförmåga bör bedömas med strukturerat gångtest.
Användning per år ändras från 25 mmar ll 50 mmar per år.
En första uppföljning av elrullstol ska ske 3-6 månader efter avslutad
körträning. Uppföljning ska därefter ske minst 1 gång/år av måluppfyllelse
och pa entens användande av elrullstol samt ställningstagande om
förskrivningen ska kvarstå.
Lä ade krav
Vid förvaring. Krav på fastlåsning i fas gheten tas bort. Ersä s med a
elrullstolen ska ha minst e hjul fastlåst med lås (typ cykellås för a det
inte ska gå a frikoppla och rulla iväg elrullstolen).
Förtydligande av text
Tillbehör ll manuell rullstol ISO-kod 12 22 03 - Påhängshjul
Förtydligande gällande cyklar/cykelanpassningar ISO-kod 12 18 21
Inkon nenshjälpmedel utbildningskrav
Enligt beslut i hjälpmedelsnämnden 2008 ska alla förskrivare av
inkon nenshjälpmedel i Västmanland på sikt genomgå högskoleutbildning
motsvarande 7,5 högskolepoäng ( digare 5 p) i Inkon nens och
kon nensbevarande vård.
Hjälpmedelsnämnden beslutade 2020-05-28 a förskrivare som saknar 7,5 hp
högskoleutbildning i Inkon nens och kon nensbevarande vård ska genomföra en
digital grundutbildning i urinvägarnas anatomi och fysiologi som llhandahålls av
Hjälpmedelscentrum.
Hjälpmedelsnämnden beslutade 2020-05-28 a förskrivare av
inkon nenshjälpmedel i Västmanland även ska gå följande utbildningar för a
kunna förskriva:
Hjälpmedelscentrums Förskrivarutbildning inkon nenshjälpmedel grund
och utbildning i förskrivarportalen Guide (webbutbildning)
Utbildning om upphandlat sor ment på Hjälpmedelscentrum
Socialstyrelsens Förskrivning av förbrukningsar klar (webbutbildning)

Leveranser under jul och nyår
Under jul- och nyårshelgerna är Hjälpmedelscentrums leveransschema förändrat.
Informa on om leveransdagar under helgerna hi ar du på våra förskrivarsidor på
vårdgivarwebben.

Gånghjälpmedel ny sor ment december 2020
Den senaste upphandlingen av gånghjälpmedel trädde i kraft den 1/12 2020.
Upphandlingen resulterade i a vår digare basrollator Futura 60 blev ersa av
Rebel 62. Vi har många Futuror som återanvänds idag och dessa kommer a
levereras i första hand.

Se andra nyheter och förändringar på våra förskrivarsidor på vårdgivarwebben.

Kontraindika oner TENS från leverantör DJO
I takt med nya behandlingsformer så utvecklas även övervakningssystemen och i
de a fall ﬁnns en risk a Cefar TENS kan störa vid trådlös, kon nuerlig mä ng av
glukos (CGM). E speciﬁkt märke, Dexcom, har u alat en oro och vi inför därför i
alla våra utbildningar/informa on det som en ny kontraindika on, se nedan.
Kontraindika oner
ICD - prova aldrig TENS
Pacemaker - kontakt med kardiolog
CGM (Con nuous Glucose Measurement)
Elektroder på halsens framsida eller över uterus på gravid
Icke kommunika v P
Försik ghet
Tidigt i graviditeten
Ovilliga, rädda, tortyrutsa a
Starkt förändrad beröringskänsel, trasig hud

Leveransproblem Trollreda
Under pågående pandemi har vår leverantör Trollreda problem a leverera sina
produkter, ll exempel årsboken stor 39895 och liten 39896. Trollreda har
beställningsstopp från och med den 10/12 ll och med mi en av januari 2021.
Alla beställningar som har lagts hi lls kommer ligga kvar och levereras så snart
som är möjligt. Produkterna går därför inte a beställa i webSesam just nu. Hör
av dig ll Frida Foborg eller Louise Malmros om du har frågor.

Ny sor ment av mstockar
Sor mentet av mstockar har ersa s av mstockar som är medicintekniskt
godkända. Man kan for arande få de ”gamla” mstockarna. De nya heter
mstock (antal minuter) MDD
Ar kelnr det gäller:
Sort / Gammalt S-nr / Ny S-nr
8 min / 34643 / 41945
20 min / 32777 / 41942
20 min stående / 35132 / 41943
60 min / 32776 / 41940
60 min 12 dioder / 35130 / 41941
80 min / 33246 / 41944
8 m / 36803 / 41946

Nya avtal för barnhjälpmedel
Från den 1/12 är det nya avtal inom:
Komfortrullstolar barn/mindre storlekar och underreden utomhus

Avancerade vagnar
Rollatorer/gång och gåbord
Det har även llkommit en ak v rullstol från Panthera i pågående avtal, som
digare låg i det utökade sor mentet. Den ingår nu i Pantheras
standardsor ment och heter rullstol Panthera S3 kord ABD.
Mer informa on om vilka produkter som ingår i de nya avtalen ﬁnns under
produktområde Barnhjälpmedel på vårdgivarwebben.

Nya barnsängar
Från och med den 8 december har vi nya barnsängar. Det har kommit en ny
standard som gäller för barnsängar och därför har Invacare kommit med två nya
sängar, 160x80 och 179x80.
Förskrivning av barnsäng görs via Uppladdningstjänsten.
Mer informa on ﬁnns på vårdgivarwebben.

Tillbud med visir vid lyft
Det ﬁnns en risk när pa enten använder visir och blir lyft med personlyft. Vi har
haft e

llbud på HMC där en pa ent använde visir vid överﬂy ning med en

taklyft. Pa enten var krum i ryggen och höll i lyftselens öglor. När lyftet
påbörjades pressades visiret mot pa entens ansikte och hen ﬁck svårt a andas.
Lyftet avbröts och pa enten ﬁck låna e munskydd. Pa enten upplevde det hela
som obehagligt. Var uppmärksam i liknande situa oner.

Hemleverans
Kom ihåg a leverans ll hemadress planeras separat och inte följer
turbilsdagarna. Det datum som visas i webSesam är det datum som hjälpmedlet
står färdigt för a köras ut, inte det datum som pa enten får sin leverans.
Transportplanerare ringer all d kontaktperson dagen innan planerad leverans.
Om kontaktperson inte få något samtal, kommer inte hjälpmedlet a levereras.
I möjligaste mån samplaneras leveranser områdesvis. Om särskilt datum önskas
måste det anges i ordern.

Välj rä hjälpmedel när du lägger en arbetsorder
Sesam sorterar alla arbetsorder så a de kommer ll rä tekniker eller konsulent.
Därför är det vik gt a du anger vilket hjälpmedel arbetsordern gäller, vilket av
pa entens hjälpmedel det är som ska åtgärdas. Ak viteter utan ar kel måste
hanteras manuellt och tar därför längre d.

E-post ll el-teamet
Om du vill skicka e-post ll hjälpmedelskonsulent i el-teamet, använd den
gemensamma brevlådan hmc.elrullstolar@regionvastmanland.se när det gäller
allmänna konsulta onsfrågor så får du svar även om inte alla
hjälpmedelskonsulenter är på plats. Vid redan pågående elrullstolsärenden
kontaktar du som vanligt ansvarig hjälpmedelskonsulent.

Personalförändring i kogni on-/kommunika onsteamet
Sari Svanström slutar på Hjälpmedelscentrum vid årsskiftet.
Från och med nu ska alla frågor om larm och GPS-larm gå ll Frida Foborg och
frågor om omgivningskontroll ll Louise Malmros. Rekrytering är klar och ny
konsulent kommer den 1 mars 2021 då vi välkomnar Ulrika Eriksson ll
Hjälpmedelscentrum som konsulent inom område kommunika on-kogni on.

God jul och go ny år!
önskar vi på Hjälpmedelscentrum

