Ser mailet kons gt ut? Klicka här
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Möjligt a förskriva TENS ll vuxna utan
dsbegränsning och avgift
Från och med den 1 mars 2022 går det a förskriva TENS ll vuxna utan
dsbegränsning och avgift - under vissa förutsä ningar. Förskrivare ska göra
bedömningen a pa enten har långvarig smärta (dvs mer än 3 månader). Du
anger de a i en rullist i webSesam där du väljer förskrivningssy e, se bild.
För TENS-apparat som är förskriven innan den 1 mars 2022 ska utvärdering ske
efter 6 månader för bedömning om behovet ska anses vara långvarigt eller om
pa enten ska erbjudas a köpa apparaten. Om pa entens behov bedöms vara
långvarigt ska blanke Anmälan om förlängning av TENS-lån fyllas i och skickas
in via Uppladdningstjänsten.

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.

GPS-larm
Nu när våren är på ingång vet vi av erfarenhet a behov och förskrivningar av
GPS-larm ökar. Vi påminner dig som är förskrivare a ha framförhållning, i den
mån det är möjligt.
Särskilda boenden kan hyra GPS-larm från Hjälpmedelscentrum för a kunna
lösa akuta situa oner. Kontakta hjälpmedelskonsulent Ulrika Eriksson för mer
informa on.

Leveranssä ”Utskrivningsärende”
Kom ihåg a skriva utskrivningsdatum i kommentaren i webSesam. Då syns
det på vår plocklista, följesedel och körorder och vi kan planera leveransen på
e bä re sä för alla inblandade, i första hand för pa enten.

MARS

10

Mer än e toale besök – personlig
hygien, ak vitetsområden
Etac bjuder in ll utbildning om hygienprodukter för juniorer.
Utbildningen ges på Hjälpmedelscentrum. Välj om du vill
delta för- eller eftermiddag.
Anmälan ll: liv.nyberg@etac.com
Läs mer under Utbildning på våra förskrivarsidor på
vårdgivarwebben

MAR

Visning av välfärdsteknik

25

Komikapp bjuder in ll en visning av välfärdsteknik fredagen
den 25 kl 9-10. Anmäl dig senast den 18 mars ll
ulf.forsell@komikapp.se
Läs mer under Utbildning 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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