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Ny överenskommelse om hjälpmedel i
skolan mellan regionen och länets
kommuner
Den 1 april börjar en ny överenskommelse a gälla i länet. Den gäller alla
hjälpmedel i skolan, från förskola ll gymnasieskola, utom ortopedtekniska
hjälpmedel.
Överenskommelsen tydliggör ansvaret kring hjälpmedel med det enskilda
barnets/elevens behov i centrum, dvs barnets behov ska vara vägledande. Målet
är a gränsdragningsproblem ska minskas och samverkan underlä as.
Fredagen den 27 mars kl 9-12.15 bjuder vi in ll en implementeringskonferens
om överenskommelsen på Hjälpmedelscentrum. Inbjudan med länk ll anmälan
går ut ll berörda chefer i verksamheter som förskriver hjälpmedel ll barn.
Cheferna utser nyckelpersoner som deltar på konferensen. I mån av plats kan
även andra intresserade anmäla sig, prata med din chef. Utsedda nyckelpersoner
kommer sedan a ansvara för implementeringen i sin verksamhet.
Länk ll överenskommelsen
Länk ll ﬁlmen Livet är inte så lä
Läs mer om Barnkonven onen
Vill du veta mer? Kontakta hjälpmedelsstrateg Liselo e Eriksson

Enkät ll dig som förskriver elrullstol
NTF samarbetar just nu med andra organisa oner i e projekt om traﬁksäkerhet
för elrullstolar. De vill nu gärna få in informa on från dig som förskriver dessa. Du
besvarar enkäten anonymt. Svara senast den 29 februari.
Länk ll enkäten

Informa on elrullstolar
Den 1 december 2019 trädde e ny avtal ikraft för elrullstolar med avancerat
si ande för inom- och utomhusbruk och elrullstolar med ståfunk on. Permobil
F5 har utgå . Ny är Permobil M5 som är mi hjulsdriven. Permobil F5 med
ståfunk on ﬁnns kvar och elrullstol Q700 UP Sedeo Ergo med ståfunk on från
Sunrise Medical har llkommit. Barnstolarna Permobil Koala och K300 ﬁnns med
som digare.
Vi kommer a fortsä a med uppföljning av elrullstolar som varit ute mycket kort
d eller körts väldigt lite.

Godkänn specialanpassningen via e-post
Nu har vi kommit igång bra med våra digitala specialanpassningar. Ak viteterna
kommer in med Anvisningen snyggt bifogad.
Däremot ﬁnns många specialanpassningar som vi inte har kunnat avsluta
eftersom vi saknar mail med godkännande av specialanpassningen. Kom ihåg a
svara på e-post a du godkänner specialanpassningen när utleverans är gjord och
du ser a den fungerar som du tänkt.

Nyheter inom kogni on och kommunika on
Samtalsapparat I-12 ersä s av I-13 och I-15 ersä s av I-16
Mer informa on
Almanacka Memoday ersä s av Memoday 2, S-nr 41319
Mer informa on
Kalender Memoplanner Large ersä s av Memoplanner Large 2, S-nr
41327
Mer informa on
Om digare modeller ﬁnns på lager kommer de a levereras i första hand.

Förändringar i utprovningsrummet för tyngdtäcken
För a skapa en bä re arbetsmiljö i utprovningsrummet för tyngdtäcken har vi
valt a lägga några tyngdtäcken i skåpen längs vänstra väggen. Det gäller:
Kedjetäcke Sensi ve, Somna
Kedjetäcke Balance, Somna
Tyngdtäcke Sensory varierbar vikt, Chemgroup Scandinavia AB, avdelning
Dormire
Täckena ﬁnns for arande a testa men hänger inte llsammans med övriga.
Det ﬁnns även en tom ställning för a hänga de täcken som ska provas igen
innan pa enten bestämmer sig.

Arbetsorder för utprovning av tyngdtäcke
Skapa en arbetsorder i webSesam när du bokar d för utprovning av tyngdtäcke.
Gör följande val:
Benämning: Utprovning tyngdtäcke
Typ av åtgärd: 3 - Utprovning (Konsulent)
U öres av: 2 - Konsulent - Kogni on
Tjänsteprodukt: 40293 Utprovning - Kogni on
Läs mer på Vårdgivarwebben

Nya ak viteter på HMC
Se alla våra förskrivarutbildningar, externa utbildningar och
leverantörutbildningar på Vårdgivarwebben under Utbildningar.
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Visning av spilerdug och förﬂy ning
Hjälpmedelscentrum sdagen den 7 april kl 10-12
Sista anmälningsdag den 23 mars ll venita@spilerdug.dk
Länk ll inbjudan
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Förskrivarutbildning Specialanpassningar
Hjälpmedelscentrum torsdagen den 7 maj kl 8.30-12
Specialanpassningar är numera helt digitala. Efter kursen ska
du veta vad en specialanpassning innebär och hur en anvisning
skrivs i webSesam.
Anmäl dig via Kompetensplatsen HMC, mer informa on och
länk ﬁnns på Vårdgivarwebben

E-post ll barnteamet
Till brevlådan hmc.barnhjalpmedel@regionvastmanland.se kan du skicka frågor
som berör barnhjälpmedel. Brevlådan bevakas av Susanne Samuelsson, Maria
Hjort och Helena Lagerbäck. Självklart ska inga personuppgifter skickas via
e-post. Ange istället e individnummer så kan vi härleda vem det gäller om vi
behöver det.

Tillbehör - kom ihåg
När du plockar av e

llbehör, ll exempel bord eller droppsta v på e

hjälpmedel som ska vara kvar hos pa enten, kom ihåg a skicka med fästet med
det som ska llbaka ll Hjälpmedelscentrum.

