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Tyngdtäcken
Tyngdtäcken kommer även fortsä ningsvis a vara förskrivningsbara
hjälpmedel i Västmanland. Kriterierna för förskrivning av tyngdtäcken har dock
skärpts från den 1 januari 2022. Läs mer i hjälpmedelshandboken
Observera a blanke er för kartläggning, uppföljning och underlag är
uppdaterade.

Leveranssvårigheter
Leveransförseningarna från ﬂera leverantörer fortsä er tyvärr e tag ll. 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.
Dyna Starlock
Etac meddelar a leveranser av dyna Starlock är kraftigt försenade.
Rollator Rebel
För närvarande är det stora leveransförseningar av vår standardrollator Rebel.
Välj om möjligt en annan rollatormodell istället. Du som förskrivit en rollator
Rebel kommer a få uppdateringar gällande leveransdatum via mail. Vid
brådskande behov av rollator ber vi dig a se över lagersaldo innan
förskrivning.
Se gärna över om det ﬁnns rollatorer som inte används och sänd dessa i retur
ll HMC.
Arbetsstolar
Vår leverantör Mercado har i dagsläget långa leverans der av arbetsstolar på
grund av komponentbrist. Det gäller främst el-arbetsstolar.
Andra hjälpmedel
Även ﬂera andra hjälpmedelsleveranser är påverkade av förseningar som
beror på omständigheterna i världen just nu.

Vik g informa on om leveranser ll och från
privatpersoner

När vårt lager plockat hjälpmedel som gäller hemleverans-, säng-, AH- och
utskrivningsärenden, kommer ordern a få status ”levererad” med dagens
datum. Det betyder inte a hjälpmedlen ﬁnns hos pa ent, utan a de är
plockade och står färdiga för a köras ut. De a sker automa skt i vårt system.
Om du behöver veta exakt vilken status ordern har eller var hjälpmedlet ﬁnns
går det bra a kontakta oss.
Samma sak gäller för hämtorder på hemadresser. Systemet sä er automa skt
e datum baserat på hämtadressens postnummer u från a hjälpmedlet
kommer a hämtas med turbil, men hämtning på hemadresser sker sällan på
ordinarie turbilsdag.
Leverans- eller hämtningsdag
Vid hemleverans är det av största vikt a förskrivare/kontaktperson/pa ent är
överens om a hjälpmedel ska levereras, samt vilka hjälpmedel det gäller. Vår
lagerpersonal kan inte ta dessa diskussioner när de ringer för a boka en d
för leverans. Det är också först vid de a samtal som leveransdatum kan
bestämmas. För a undvika missförstånd och besvikelse ber vi dig a inte
utlova e särskilt datum för leverans eller hämtning.

Ny e-utbildning Förskrivarutbildning webSesam
Nu ﬁnns Förskrivarutbildning - webSesam som online-utbildning på
Kompetensplatsen HMC. Utbildningen bygger på det material som digare
ingick i de fysiska utbildningarna på HMC. Den är uppbyggd i olika moduler
och efter varje del är det en eller två frågor som ska besvaras innan du kan gå
vidare. Efter avslutad utbildning kommer du ll en sida där du uppmanas
skicka e mail med användaruppgifter och därefter skapas e användarkonto i
webSesam.
Som digare är det Förskrivarutbildning - Grund som ger förskrivningsrä och
denna kurs ger endast llgång ll användarkonto i webSesam.
Det ﬁnns även e användarstöd Användarstöd - webSesam som har samma
innehåll, men inga frågor. Den ger inte någon rä ll användarkonto, men kan
användas för a repetera eller bä ra på sina kunskaper.
Det ﬁnns länk ll utbildningen i webSesam under Allmän info och även länk på
vårdgivarwebben under Utbildning.

Skicka in blanke er och andra underlag ll HMC
Det går a skicka in underlag ll oss både via webSesam och via vår
uppladdningstjänst, men det gäller a veta när du ska använda vilken väg.
WebSesam
I webSesam skickar du in underlag för utprovning, ini erar en
specialanpassning eller skickar in e ärende om produkt utanför beslutat
sor ment.
Tänk på a underlaget ska innehålla samtliga uppgifter som behövs.
Uppladdningstjänsten
I uppladdningstjänsten skickar du in blanke er som inte kan skickas direkt in i
webSesam, ll exempel vid beställning av hjälpmedel ll verksamhet eller när
förskrivning inte kan ske i webSesam. Du kan även skicka in andra blanke er
samt lånevillkor.
Läs mer på våra förskrivarsidor på vårdgivarwebben under rubrikerna
Blanke er som skickas in via webSesam samt Blanke er som skickas in via
Hjälpmedelscentrums uppladdningstjänst.

Nya blanke er vid utprovning av drivaggregat
Nu ﬁnns två nya blanke er: Underlag för utprovning av vårdarstyrt
drivaggregat, som används då du vill ha stöd av konsulent vid utprovningen
och Underlag för utprovning av användarstyrt drivaggregat, som all d provas
ut llsammans med konsulent. De ﬁnns på vårdgivarwebben under Blanke er
som skickas in via webSesam samt under produktområde Manuella rullstolar.
De ﬁnns dessutom i webSesam under Allmän info.
Ifyllt underlag skickas in via webSesam, välj Tjänsteprodukt: Manuella
rullstolar.

FEB

Tyngdtäcke procare pearl
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Cura bjuder in ll visning och utbildning om tyngdtäcket
procare pearl. Flera der ﬁnnas a välja på: kl 8.30, kl 10.00,
kl 12.30 samt kl 13.30.
Anmäl dig senast den 4/2 ll procare@curaofsweden.com.
Max antal deltagare per grupp är 10 st. Utbildningen ges på
Hjälpmedelscentrum.
Läs mer under Utbildning på våra förskrivarsidor på
vårdgivarwebben

MARS

Mer än e toale besök – personlig
hygien, ak vitetsområden
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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

Arbetsorder ll tekniker
Välj rä typ av åtgärd när du registrerar arbetsorder i webSesam. Vid
arbetsorder ll tekniker väljer du Avhjälpande underhåll – Repara on eller
Anpassning – Inst & Montering under Typ av åtgärd. Under önskad åtgärd
beskriver du vad arbetet gäller.
De tekniker som arbetar ute på fältet kan reparera saker som är trasiga, ll
exempel byta utslitna och trasiga delar ll nya likadana delar. Då väljer du
Repara on. Repara on ingår i hyran.
Teknikerna kan också anpassa e hjälpmedel, under förutsä ning a rä
komponenter är förskrivna ll pa enten och a komponenterna ﬁnns
llgängliga hos pa ent eller är levererade ll tekniker. Gäller det byte av
drivhjul, länkhjul och/eller framgaﬄar måste det i arbetsordern framgå vilken
höjd i cm eller drivhjulsposi on som önskas med de nya komponenterna. Välj
Anpassning som typ av åtgärd. Anpassning debiteras enligt mtaxa.
Teknikerna kan montera höftbälte, under förutsä ning a bältet är förskrivet
eller ﬁnns hos pa ent (ﬂy as från en enhet ll en annan). Välj Anpassning –

Inst & Montering, debiteras enligt mtaxa.
Det är bara tekniker som kan bedöma om e hjälpmedel ska skrotas eller inte.
En förskrivare måste göra en första bedömning av pa entens hjälpmedel, vad
gäller behov och status.

Vårens förskrivarutbildningar
Kom ihåg a anmäla dig ll vårens förskrivarutbildningar. Du hi ar dem som
vanligt på Kompetensplatsen HMC. Länk och mer informa on ﬁnns på våra
förskrivarsidor på vårdgivarwebben.
Vid de förskrivarutbildningar som erbjuds inom området manuella rullstolar
samt prak k elrullstolar under våren är deltagarantalet begränsat ll 6
personer. Vi genomför utbildningarna på plats på Hjälpmedelscentrum och det
förekommer prak ska moment när vi är nära varandra. Munskydd ska
användas. Om restrik onerna lä ar kan deltagarantalet utökas.

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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