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Hjälpmedelscentrum

HMC-info december 2022

Förändringar i Hjälpmedelshandboken från den 1
januari
I november tog Hjälpmedelsnämnden beslut om förändringar i
Hjälpmedelshandboken 2023. Mer informa on om förändringarna finns i
handboken.
ISO-kod: 12 18 15 Produkt: Tandemcyklar
För a  regelverket för cykelförskrivning i Västmanland ska vara jämställt införs
en låneavgift på tandemcyklar i barnstorlek, precis som det är idag på
trehjuliga cyklar och armcyklar i barnstorlek, dvs 1 000 kr per cykel som
förskrivs. Hjälpmedlet ska återlämnas ll Hjälpmedelscentrum när det inte
längre kan användas.
ISO kod: 18 12 10 Produkt: Sängar
Standardmadrass 105 cm bred kan förskrivas i samband med förskrivning av
bredare vårdsäng.
ISO kod: 18 09 03 Produkt: Stolar
Stol Krabat Jockey och Krabat Sheriff ll barn har kunnat förskrivas som
produkt utanför regelverk och sor ment. Erfarenheterna är goda så stolarna
tas in i sor ment som komplement u från redan befintlig ISO-kod och
regelverk, Stolar för barn.
ISO-kod: 04 27 18 Produkt: Tyngdprodukter
Förskrivarutbildning för tyngdprodukter blir obligatorisk. Förskrivare har efter
utbildning möjlighet a  prova ut tyngdtäcke självständigt efter
överenskommelse med hjälpmedelskonsulent. Det blir också möjligt för
förskrivare a  förskriva tyngdtäcken direkt i webSesam. Förutsä ning är a
hen gå  den obligatoriska utbildningen för tyngdtäcken och a  det finns en
överenskommelse med hjälpmedelskonsulent. De a kommer a  följas upp
med s ckprovskontroller under 2023.
ISO kod: 04 03 12 Produkt: Op flow
Tillägg förskrivare: Läkare på Barnmo agningen. Sjuksköterska kan ansvara för
utprovningen.
ISO kod: 18 30 15 Produkt: Portabla ramper
Även fysioterapeut/sjukgymnast kan förskriva portabla ramper.
ISO kod: 04 03 18 Produkt: Syrgaskoncentrator och
ISO kod: 04 03 06 Produkt: Inhalatorer
Kan under vissa omständigheter dubbelförskrivas.
Dubbelförskrivning barn
Tillägg i befintlig text under Hjälpmedel ll barn och ungdom: Grundprincipen
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är a  endast en uppsä ning av e  hjälpmedel kan förskrivas.
Dubbelförskrivning kan vara möjligt där det bedöms orealis skt a
regelbundet transportera skrymmande personligt förskrivna hjälpmedel
mellan ll exempel föräldrar som inte bor llsammans, skola eller stödfamilj.
Inom området medicinska behandlingshjälpmedel, andning och nutri on, kan
andra skäl ligga ll grund för dubbelförskrivning. Det ska då göras i samråd
med ansvarig hjälpmedelskonsulent.
Rengöringskostnad
Rubriken tas bort och innehåll fly as ll ny rubrik Misskötsel eller förlorat
hjälpmedel. Kraftig nedsmutsning kan även betraktas som misskötsel.
Förändring vem som kan förskriva
Distriktsköterskor är idag förskrivare på vissa enklare hjälpmedel inom Ansvar
3. Från och med 2023 ändras förskrivare ll sjuksköterskor vilket innebär a
både distriktsköterskor och sjuksköterskor är förskrivare.

Förskrivarutbildning för tyngdtäcken
Enligt uppdaterat regelverk i hjälpmedelshandboken (se ovan) är
förskrivarutbildning för tyngdtäcken obligatorisk för a  förskriva
tyngdprodukter. Efter genomförd utbildning har förskrivare möjlighet a  prova
ut tyngdtäcke självständigt - efter överenskommelse med
hjälpmedelskonsulent. Utprovningen ska ll en början göras llsammans med
konsulent lls överenskommelse ske  a  förskrivaren kan genomföra
utprovningen själv.
Förskrivning i webSesam
Från och med januari 2023 kommer det a  vara möjligt, för den som gå
förskrivarutbildningen samt överenskommit med hjälpmedelskonsulent, a
förskriva tyngdtäcken via webSesam.
Vid frågor, maila ll hmc.kommunika on.kogi on@regionvastmanland.se
Det är mycket vik gt a  kriterierna i hjälpmedelshandboken följs. De a gäller
förstås förskrivning av alla hjälpmedel. 

Vagn Cricket
Vi vill göra dig uppmärksam på a
man behöver göra en extra koll då
man fäller upp vagnen Cricket. Det
är vik gt a  fästena låser ordentligt
för a  undvika olyckor.
Leverantören, Etac, har förtydligat
hur man behöver göra i sin
instruk onsvideo. I slutet av filmen
ser du a  man behöver ta i ramen
och känna a  det si er ordentligt
fast. Se filmen här (länk ll youtube)
 

JAN

17
An decubitusmadrasser,
Produktgenomgång med Care of Sweden
Malin Wallenman från Care of Sweden kommer ll
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Hjälpmedelscentrum och går igenom upphandlat sor ment
av an decubitusmadrasser sdag den 17 januari kl.10-11.30.
Anmälan görs ll Eva Scharin, tel: 021-17 58 57

Leveranser från HMC 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. 

Priser i Sesam
När du hämtar prisuppgifter i webSesam, kom ihåg a  alla prisuppgifter är
exkl. moms. Det är alltså mycket vik gt a  alla, både förskrivare och personal
på Hjälpmedelscentrum, anger priset inkl. moms vid kontakt med pa enter.
Moms för hjälpmedel är all d 25%. 

Vårens konsulta onsdagar med OTA

11 januari
1 och 22 februari
15 mars
5 april
3 och 24 maj
14 juni

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.

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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God jul & go  ny  år!
önskar vi på Hjälpmedelscentrum
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