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Helt digitala specialanpassningar
Bifoga anvisningen som ﬁl
Godkänn specialanpassningen via mail
Notera anpassnings-id i journalen
Blanke Anvisning specialanpassad produkt ska all d laddas upp när du lägger
en arbetsorder om specialanpassning i webSesam. En hjälpmedelskonsulent
kommer a hantera specialanpassningen och utesluta a något annat
hjälpmedel skulle kunna vara aktuellt.
När tekniker har gjort klart specialanpassningen levereras den som ni har kommit
överens om och e mail kommer a skickas a specialanpassningen är u örd.
För a godkänna specialanpassningen svarar du ”Jag godkänner
specialanpassningen” på mailet. Vi har alltså ersa underskriften på anvisningen
med e mail. Det är vik gt a svara på mailet så snart du har godkänt
specialanpassningen så a teknikern kan avsluta ärendet.
Specialanpassningar ska kunna spåras från två utgångspunkter, dels från
pa entjournalen och dels från det specialanpassade hjälpmedlet. En anteckning i
pa entjournalen om vad som blivit gjort och anpassningens
id-nummer/arbetsordernummer räcker. Vill du spara all dokumenta on i
journalen laddar du upp den från webSesam.

Klart med avtal för formgjutna sitsar
Ny avtal när det gäller formgjutna sitsar är nu klart. Det blir Ak v Ortopedteknik
som får fortsa förtroende för sitsarna. Förutom de konsulta onsdagar som var
inbokade fram ll 29/4 så är y erligare två datum inlagda, den 20/5 och 10/6.

Förändringar på grund av ny dynavtal
Dyna Contur från Care of Sweden är bara upphandlad upp ll si bredd 52cm.
Behövs en basdyna bredare än 52cm ska dyna Consept Latus, från Care of
Sweden, användas. Den ﬁnns upplagd i Sesam i si bredd 55, 57 och 60 cm. Läs
mer om denna dyna på Care of Swedens webbplats
Dyna Bima Duo utgår ur sor mentet. Det ﬁnns några kvar på 1101. De kan
förskrivas så länge de ﬁnns kvar. Hålﬁberdynan levereras nu av Bima Plas eknik
och är blå. De svarta från Nimacare slu örbrukas och kommer inte längre a
köpas in. När de svarta är slut kommer blå hålﬁberdynor a levereras ll er som
har den på säkerhetslager.

Anmäl olyckor och llbud med hjälpmedel
Om du upptäcker något fel eller brist på e hjälpmedel eller tjänst som har
orsakat, eller kunnat orsaka, vårdskada ska du skapa en Avvikelse av typen
Nega v händelse eller Tillbud i webSesam. Anmälan ska även göras i respek ve
kunds avvikelsesystem och ll IVO. Det är vik gt för pa entsäkerheten a olyckor
och llbud anmäls och kommer leverantören och vid behov Läkemedelsverket
llkänna. Det är också vik gt för oss på Hjälpmedelscentrum så a vi kan hantera
e hjälpmedel som varit inblandat i en olycka på rä sä .
Läs mer på Vårdgivarwebben under ﬂiken Avvikelser och reklama oner.

Kommande ak viteter på HMC
31
jan

Minimässa si dynor
Den 31 januari kl 8.30-15.00 ﬁnns 10 leverantörer på
Hjälpmedelscentrum (lokal Gripen) för a visa de si dynor som
ingår i det nya avtalet som gäller från och med den 1/11 2019. Det
går bra a komma och gå som det passar under dagen.
Välkommen!

3
mars

Workshop Memoplanner
Hjälpmedelscentrum sdagen den 3 mars kl 9–12
Sista anmälningsdag den 25 februari ll emilie.gerde@abilia.se
Länk ll inbjudan

2
april

Workshop Handi
Hjälpmedelscentrum torsdagen den 2 april kl 9–12
Sista anmälningsdag den 27 mars ll emilie.gerde@abilia.se
Länk ll inbjudan

28
april

Utbildning Elrullstolar
Utbildningen Elrullstolar är ﬂy ad från den 24 mars ll den 28
april. Ni som redan har anmält er ﬂy as automa skt med ll det
nya datumet. Det ﬁnns lediga platser kvar, anmäl dig via
Kompetensplatsen HMC.

6
maj

Hjälpmedel i samverkan
Fyra leverantörer bjuder gemensamt in ll en temadag på
Hjälpmedelscentrum i maj. Temadagen ger kunskaper om hur en
kombina on av hjälpmedel kan samverka för en god posi on för
pa enten.
Anmäl dig ll för- eller eftermiddag senast den 15/4 ll
daniel.bartholdsson@arjo.com
Länk ll inbjudan

Har du svårt a hi a blanke er på Vårdgivarwebben?
Vi psar om a alla dokument ﬁnns samlade under rubriken Dokumentarkiv i
menyn högst upp på sidan. Där kan du söka fram e dokument eller bläddra i
mapparna. Hjälpmedelscentrums blanke er ﬁnns under Behandlingsstöd/
Hjälpmedel.

Socialstyrelsen har en ny utbildningsportal
Vet du om a Socialstyrelsen har en ny utbildningsportal? Gamla konton gäller
inte längre. Gå in och skapa e ny konto på h ps://utbildning.socialstyrelsen.se
/learn

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.

