
Hjälpmedelscentrums
Uppladdningstjänst är en så kallad
säker inväg för a  skicka
informa on som innehåller
pa entuppgifter. Under 2022 har
förbä ringsförslag tagits fram för
a  uppdatera
uppladdningstjänsten. Den nya
tjänsten lanseras den 1 februari.
Du hi ar den på samma ställe
som digare på våra
förskrivarsidor på
Vårdgivarwebben.
 

För a  underlä a a  rä  typ av
ärende skickas in finns nu de
valbara blanke erna inne i själva
tjänsten efter a  du loggat in.
För a  minska handläggnings den
på Hjälpmedelscentrum behöver
du välja ärendetyp och
handläggare inne i tjänsten.
Här finns en Lathund - för hur du
använder Uppladdningstjänsten
 
OBS! Uppladdningstjänsten
kommer a  vara stängd den 31/1
mellan klockan 16-17.30 för
uppdatering.
 

Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Hjälpmedelscentrum

HMC-info januari 2023

Uppladdningstjänsten 2.0

Nya inne-underreden ll Panda och X:panda
Etac har kommit med nya inneunderreden ll Panda och X:panda. Dessa heter
High-low:xo.
De gamla underredena används så länge de finns på lager. Nya köps in när de
gamla är slut. De nya underredena har likvärdiga funk oner och llbehör.
De finns i storlekarna:

1 med gas som passar x:pandasits stl 1-2, S- 43636
2 med gas som passar x:pandasits stl 3, S- 43637
1 med el som passar x:pandasits stl 1-2, S- 43638
2 med el som passar x:pandasits stl 3, S- 43639
3 med el som passar x:pandasits stl 4, S- 43640
1 med gas som passar Pandasits stl 1-4, S- 43734.
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Ny hjälpmedelsnämnd
Som e  resultat av valet 2022 får vi en ny styrning i Hjälpmedelsnämnden och
även många nya ledamöter. Ny ordförande för nämnden är Richard Fallqvist,
Liberalerna, och vice ordförande är Magnus Johansson, Socialdemokraterna.
Årets första nämndmöte är den 24 februari. Mötet är förlängt och blir även e
utbildnings llfälle för den nya nämnden.

Avvikelse med repara on på plats
När du registrerar en avvikelse som innebär a  hjälpmedlet kan behöva
åtgärdas på plats måste du all d skriva e  telefonnummer ll en
kontaktperson och var hjälpmedlet finns. Annars kan inte våra tekniker
åtgärda felet.

Snedställ inte grindarna på vårdsängar
Grindarna på vårdsängarna bör inte snedställas, det vill säga bara vara
uppdragna i ena änden, eftersom de då lä  går sönder i fästena. Det gäller
framför allt lågsäng Etude, men även ScanBed-sängarna.
Vi är tacksamma om du sprider denna informa on ll berörd vårdpersonal, så
långt det är möjligt.
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Nordic sea ng symposium 2023
På denna onlinekonferens kommer du bland annat a  få ta
del av den senaste kunskapen inom si problema k och också
få möjlighet a  lyssna ll hur andra nordiska länder arbetar
inom området. Länk ll anmälan 
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Barnhjälpmedel Habilitering 
Nu kan du anmäla dig ll förskrivarutbildning för
barnhjälpmedel Habilitering. Utbildningen består av två
halvdagar. Anmäl dig ll båda llfällena på Kompetensplatsen
HMC.
Länk ll våra förskrivarsidor på Vårdgivarwebben
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Specialanpassning
Vi erbjuder en utbildning i specialanpassning där du får lära
dig vad en specialanpassning innebär och hur en anvisning
skrivs.
Anmäl dig på Kompetensplatsen HMC

APR Hjälpmedel i samverkan
HD Rehab, Cobi rehab, Arjo och Hea medical bjuder

https://simplesignup.se/event/199503
https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/barnhjalpmedel/
https://ltv.luvit.se/HMC/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=250&regionid=&cityid=&fromdate=&todate=


20
llsammans in ll en temadag där du får kunskap om hur en

kombina on av hjälpmedel kan samverka ll en god posi on
för brukaren under dygnets 24 mmar.
Anmälan: senast den 13 april ll
ann-sofie.mollerberg@arjo.com. Ange om du vill delta i
förmiddags- eller eftermiddagspasset.
Obs! Begränsat antal platser. Temadagen är helt kostnadsfri.
Länk ll inbjudan

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.

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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