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Förändringar i turbilsschemat våren
2021
Under våren behöver vi justera våra leveransdagar i samband med helger och
ledigheter. På våra förskrivarsidor på vårdgivarwebben ser du vilka dagar det
gäller.

Gånghjälpmedel - ny sor ment sedan december 2020
Den senaste upphandlingen av gånghjälpmedel trädde i kraft den 1 december
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.
Tidigare var Futura vår upphandlade standardrollator och Rebel var upphandlad
som ”rollator med framåtvända handtag”. Nu vann Rebel i båda kategorierna,
vilket innebär a vi bara har standardrollatorn i buﬀertlagren – alltså Rebel –
men eftersom vi har så många Futuror kommer den a levereras när den ﬁnns på
lager. Är det just Rebel du vill förskriva får du skicka in en förskrivning i
uppladdningstjänsten.
Hör av dig ll kundtjänst om du vill ändra antal rollatorer ni har på ert lager.
Det kan ha minskat om ni digare hade både Futura och Rebel på lager.

Manuella rullstolar Cross
Cross-rullstolar ﬁnns med både kort och långt si djup. Rullstol med kort si djup
passar de allra ﬂesta användare, om man inte är längre än ca 180 cm.
Fördelarna med en rullstol med kort si djup är a totallängden är kortare,
rullstolen blir både lä are och smidigare a köra, pa enten når a svänga med
drivhjulet på bästa sä och rullstolen har mindre svängradie.
Rullstolar med kort si djup mäter 36-42 cm från främre kanten på sitsduken ll
ryggröret. Med triangulär rygg, som ﬂera av våra Cross 5-rullstolarna har, går det

a få e si djup upp ll 49 cm. De a si djup får man om det nedre ryggröret
vinklas bakåt, se bild nedan. Det går sedan a ändra lumbalvinkeln med hjälp av
skruvarna på ryggröret så a rä stöd ges högre upp på ryggen.
Rullstolar med långt si djup mäter 42-48 cm från främre kanten på sitsduken ll
ryggröret. Med triangulär rygg går det a få e si djup ända upp ll 55 cm.
Glöm inte a justera si djupet med banden på ryggstödet och a följa efter med
ryggöverdraget. Om pa enten har sin tyngdpunkt över drivhjulen är rullstolen
som allra smidigast och mest lä rullad.
Tänk på a det är olika sesamnummer för ”vanlig” Cross och Cross med
vårdarbroms. Det gäller både Cross 1 och Cross 5 samt Cross XL.
Det är inte möjligt a bygga om en ”vanlig” Cross ll en Cross med vårdarbroms
eller tvärtom.
Sitsdjup: Sitsförlängare llsammans med 3A Triangulär rygg förlänger sitsen 7 cm
i bakkant.

Påminnelse från barnkonsulenterna
Tänk på a mäta ordentligt när du fyller i underlag inför utprovning, och anpassa
må en u från vilket hjälpmedel det handlar om. Ska barnet t ex köra en ak v
rullstol själv är det vik gt a få med må et upp ll skulderbladet, men handlar
det om en komfortrullstol behöver vi veta må et upp ll axeln. U från si bredd
och si djup i underlaget beställer vi hem rullstol inför utprovningen, om vi inte
har något på lager. Känner du a du är osäker på om må en blev rä är det
bä re a du tydligt skriver med det i underlaget. Då kan vi ha en utprovning
u från det vi har på lager och sedan beställa hem ny rullstol om det visar sig a
det behövs.

9
mars

Digital utbildning elrullstolar
Nu erbjuder vi förskrivarutbildning elrullstolar via Teams.
Det ﬁnns lediga platser på teoridelen, del 1, den 9 mars. Anmäl dig
via Kompetensplatsen HMC.
Sedan den 1 jan 2021 är genomförd förskrivarutbildning e krav
för a få förskriva elrullstol.

Skicka e-post ll teamet för andningshjälpmedel
Till brevlådan hmc.mbh-andning@regionvastmanland.se kan du skicka frågor
som berör andningshjälpmedel såsom ven latorer, CPAP, slemsugar, inhalatorer
och annat som hör ihop med de andning. Brevlådan bevakas av de
hjälpmedelskonsulenter som jobbar inom de områdena.
Självklart ska inga personuppgifter skickas via e-post. Ange istället e
individnummer så kan vi härleda vem det gäller om vi behöver det.
Det går även a skicka mer speciﬁka frågor ll de personliga brevlådorna, om det
berör någon pa ent som är känd för oss sedan digare.

Skicka e-post ll övriga områdesspeciﬁka brevlådor
Flera andra av våra team har också e-postbrevlådor som bevakas av ﬂera
personer. Använd dem gärna!
Elrullstolar, hmc.elrullstolar@regionvastmanland.se
Manuella rullstolar, hmc.manuellarullstolar@regionvastmanland.se
Barnteamet, hmc.barnhjalpmedel@regionvastmanland.se
Kommunika on/kogni on,
hmc.kommunika on.kogni on@regionvastmanland.se
Omvårdnad hmc.omvardnad@regionvastmanland.se
Du kan också maila ll vår kundtjänsts
arbetsplatsbrevlåda hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se

Ny hämtorderorsak - Försålt individhjälpmedel
Välj hämtorderorsak Försålt hjälpmedel när det gäller hämtning av individmärkta
hjälpmedel som verksamheten äger, men ändå önskar återlämna ll
Hjälpmedelscentrum.

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

