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Vid utprovning på HMC
Efter pa entenkäten som genomfördes 2019 har HMC tagit fram en åtgärd som
vi hoppas ska förbä ra pa entens nöjdhet och delak ghet i samband med
utprovning på Hjälpmedelscentrum.
Åtgärden är e tydligare arbetssä i form av en agenda som är gemensam för
alla typer av utprovningar. Agendan ska försöka förtydliga rollerna som
förskrivaren respek ve hjälpmedelspersonal har. Ge pa enten tydligare
informa on om si hjälpmedel och en planering för uppföljning av
hjälpmedelsanvändningen. Du kan läsa mer om agendan på vårdgivarwebben
under rubriken Rådgivning och utprovning.
Agendan kommer a anslås i alla utprovningsrum på HMC.

Återanvändning av försäljningsar klar
Kom ihåg a returnera försålda Dyna Contur och Toale örhöjare Hi-Loo som inte
används längre ll HMC.
Sedan i höstas pågår e projekt a rekondi onera och återanvända även vissa
försäljningshjälpmedel. Projektet förväntas medföra en god insats för miljön och
bä re hushållning av resurser. Genom a rekondi onera och återanvända ﬂer
produkter undviker vi a fullt funk onella hjälpmedel bara slängs.
Hur går det ll?
Hjälpmedlet lämnas på samma sä som hyreshjälpmedel hos
vårdenheten.
Turbilen hämtar återlämnade ar klar på alla leveransställen, ingen
hämtorder ska göras.
Det är vik gt a hämtnings-/lämningsställen är noga uppmärkt.
Pa enter kan även lämna in produkten direkt ll Hjälpmedelscentrum.
När hjälpmedlet har rekondi onerats levereras det ut igen, eventuellt
färdigmonterat utan kartong.

Försäljningspriset sänks med 5% för beställningar från den 1 oktober 2020. Det
nya raba erade priset gäller alla leveranser, både nya och begagnade hjälpmedel
(Hi-Loo och Contur).
Kommer det in hjälpmedel ll er som är helt u jänta och inte går a
rekondi onera, är vi tacksamma om ni slänger det istället för a returnera ll
oss.

Ny sor ment lyftselar
Från och med den 1 februari 2021 är

Handicares lyftselar kommer dock

Guldmann ny leverantör av lyftselar

även fortsä ningsvis a vara

av bas-typ (låg, mellanhög och hög

förskrivningsbara vid llgång på lager.

modell) samt hygienselar.

Ev frågor besvaras av hjälpmedels-

Lyftselarna från Guldmann ersä er

konsulent Eva Scharin, tel

nuvarande sor ment från Handicare.

021-175857

Ny an decubitusmadrass nivå 4
CuroCell A4 CX15 är ny upphandlad växeltrycksmadrass för sårgrad 4. Den är 15
cm hög och läggs direkt på sängbo en. Brukarvikt max 200 kg.
CuroCell A4 CX15 ersä er CuroCell 4 Pro vid nyinköp. CuroCell 4 Pro kan
förskrivas även fortsä ningsvis, vid llgång på lager. Ev frågor besvaras av
hjälpmedelskonsulent Eva Scharin, tel 021-175857.

Kommunika onshjälpmedel
Speech Case Ipad 9,7t grå, sesamnr 40887 och dess llbehör har utgå från
leverantören.

Ny mobilt stöd ll MEMOplanner
En ny app för både iOS och Android har introducerats i januari 2021.
MEMOplanner Go blir är det nya sä et a få e komple erande d- och
planeringsstöd i telefonen och ersä er den nuvarande lösningen för androidtelefoner. Appen installeras kostnadsfri via App Store och Google Play.
Inloggning görs med samma användarkonto som på MEMOplanner. De
anpassningar som gjorts i hjälpmedlet kommer a gälla även i appen.
MEMOplanner Go innehåller utvalda funk oner för användning ”on the go”.
Utseendet och funk onaliteten är något moderniserad. Den som redan har
installerat MEMOplanner på sin android-telefon kan fortsä a som vanligt, men
behöver byta ll MEMOplanner Go vid byte av telefon.

Satsning på utbildningar för förskrivare av
inkon nenshjälpmedel och inkon nensombud
För a öka förskrivares grundkompetens har vi utvecklat utbildningarna om
inkon nenshjälpmedel samt skapat en utbildning för inkon nensombud.
Förskrivare av inkon nenshjälpmedel
För a få förskriva inkon nenshjälpmedel i Västmanland ska man gå
Hjälpmedelscentrums e-utbildning Inkon nenshjälpmedel - grund och därefter
Inkon nenshjälpmedel - fortsä ning, som är en produktgenomgång på
Hjälpmedelscentrum. Alla förskrivare ska även genomföra Socialstyrelsens
e-utbildningFörskrivning av förbrukningsar klaroch utbildning i portalen Guide.
De förskrivare som saknar 7,5 hp högskoleutbildning i Inkon nens och
kon nensbevarande vård ska även genomföra en digital grundutbildning i
urinvägarnas anatomi och fysiologi.
Inkon nensombud
Hjälpmedelsnämnden beslutade under 2020 a särskilda lokala
inkon nensombud ska utses i verksamheterna. Syftet är a dessa ombud, efter
genomgången grundutbildning, ska kunna bidra ll ökad grundkompetens inom
inkon nensvården.
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Tyngdtäcken - leverantörsutbildning Mondian
Halvdagsutbildning för förskrivare av tyngdtäcken. Välj om du vill
delta för- eller eftermiddag (9-11.30 eller 13-15.30).
Anmälan: anne e.fast@mondian.se senast den 17/2
Inbjudan ﬁnns på våra förskrivarsidor på vårdgivarwebben under
Utbildning.
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Förﬂy ning och spilerdug
Spilerdug bjuder in ll en heldagsutbildning med många prak ska
övningar. Mer informa on och anmälan på www.spiledug.se

Webinarier om barnhjälpmedel den 14 april och den 6 maj
U från de nya avtalen på rollatorer, gåstolar och vagnar, som trädde i kraft 1/12

2020, erbjuder Etac under våren digital utbildning på Crocodile/Mustang och
Cricket/S ngray som ingår i avtalen. Inbjudan ﬁnns bland annat på våra
förskrivarsidor på vårdgivarwebben under Utbildning.

Kolla leveransadress vid hemleverans
Vi vill påminna om a det är vik gt a leveransadressen vid hemleveranser är
korrekt, så a hjälpmedlet kommer dit det ska.

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

