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Nyheter i Hjälpmedelshandboken
Dubbelförskrivning
Hjälpmedelshandboken har justerad text om vad som gäller vid eventuell
dubbelförskrivning. Texten kommer a ses över mer ingående för a öka
tydligheten. Kom ihåg a grundprincipen för alla hjälpmedelsområden är a
endast förskriva en uppsä ning av e hjälpmedel. Vid behov av
dubbelförskrivning ska hjälpmedelskonsulent kontaktas för samråd.
Tillägg av förskrivare för droppställning i Hjälpmedelshandboken
Die st har saknats som förskrivare för droppställning, som är e

llbehör ll

exempelvis nutri onspumpar. Hjälpmedelsnämnden beslutade den 28/5 a lägga
ll die ster som förskrivare för droppställning i Hjälpmedelshandboken.
Ändring gällande absorberande skydd
I Hjälpmedelshandbokens avsni om inkon nens har det funnits en
rekommenda on på en förbrukning på 1-5 absorp onsskydd/dygn.
Inkon nenssamordnare Merima Palic har uppmärksammat en tendens ll
överförskrivning av dessa inkon nenshjälpmedel då det förekommer användning
av ﬂer inkon nensskydd åt gången. De a kan leda ll läckage bredvid
skyddet/skydden, hudpåverkan och ökade kostnader.
Begreppet rekommenderad förbrukning anses för vag för a ge stöd ll
förskrivare i samtal med pa ent. Hjälpmedelsnämnden beslutade den 28/5 om
en ny skrivning i Hjälpmedelshandboken.
Tidigare text: Rekommenderad förbrukning 1-5 skydd av 1-2 olika
absorp onskapaciteter per dygn.
Ny text: Max förskrivning 5 skydd/dygn av 1-2 olika absorp onskapaciteter per
dygn. Skyddet ska används e åt gången. Vid särskilda skäl/ llfälligt ökat behov
kan ﬂer skydd förskrivas men pa ent ska först ha provat andra alterna v. Önskas
absorp onsskydd för säkerhets skull hänvisas pa enten a införskaﬀa dessa

själv.

Vik g informa on om tyngre pa enter
och Eurovema Flexbase arbetsstol
Vi har haft två olyckor/ llbud med ramar som har gå av på Flexbasestolarna,
som är godkända för 140 kg. I dessa fall har pa enterna vägt strax över 140kg.
Väger din pa ent omkring 140 kg, välj arbetsstol från Mercado istället. De är
godkända för 150 kg.

Miljöarbete på Hjälpmedelscentrum
Till hösten, preliminärt i oktober, planerar Hjälpmedelscentrum a börja
återanvända vissa försäljningsar klar. Det är en del i miljöarbetet med så kallat
cirkulärt ﬂöde som har resulterat i de a förslag. Inledningsvis är det bara några få
produkter som kommer a cirkulera. Starten sker med produkterna dyna Contur
samt toale örhöjning Hi-Loo. Mer informa on kommer efter sommaren.

Tyngdtäckesrummet öppnas
Tyngdtäckesrummet öppnar igen för utprovning. Vid din första utprovning ska en
hjälpmedelskonsulent vara med. Du kan inte boka rummet själv, utan tar kontakt
med konsulent.
Läs mer på förskrivarsidorna på vårdgivarwebben om vad som gäller vid
utprovning i tyngdtäckesrummet.

Ny avtal rullstolsdynor
Det nya avtalet på rullstolsdynor har nu varit igång sedan november 2019. Det
har inneburit en del förändringar i sor mentet. Därför ﬁnns nu e ny
informa onsmaterial för Grundsor ment av rullstolsdynor på vårdgivarwebben
under Manulla rullstolar. Alla dynor ﬁnns inte upplagda i Sesam. Om du inte
hi ar sesamnummer för den modell som du vill förskriva, skickar du in din
förskrivning via Uppladdningstjänsten. Sesamnummer läggs upp efter förfrågan.
Det ﬁnns också e ny informa onsmaterial för Specialsor ment av
rullstolsdynor. Dessa dynor är inte förskrivningsbara i webSesam. Kontakta
hjälpmedelskonsulent vid önskemål om dyna från specialsor mentet.
En av förändringarna är a dyna Contur från Care of Sweden endast är
upphandlad upp ll si bredd 52cm. Behövs en basdyna bredare än 52 cm är det
dyna Consept Latus, från Care of Sweden, som ska användas. Den ﬁnns upplagd i
Sesam i si bredd 55, 57 och 60 cm.
Läs mer om Consept Latus på Care of Swedens webbplats

Förändring i webSesam
Vi inför inom kort en ny arbetsordertyp och byter namn på den gamla
Utprovning.

Nu kommer det a ﬁnnas:
3A – Utprovning med bifogat utprovningsunderlag
3B – Utprovning utan utprovningsunderlag
Det hjälper dig som är förskrivare a komma ihåg a bifoga underlag i de fall när
det krävs. En lista på vilka utprovningar som kräver underlag kommer a ﬁnnas
på förskrivarsidorna på vårdgivarwebben och i webSesam.

Förskrivarmaterial för barnhjälpmedel
Ny förskrivarmaterial för barnhjälpmedel ﬁnns på förskrivarsidorna på
vårdgivarwebben.

Trevlig sommar!
Hjälpmedelscentrum har öppet hela
sommaren vardagar mellan kl 8.00
och 16.00.
Nästa nummer av HMC-info kommer i
slutet av augus .
På förskrivarsidorna på
vårdgivarwebben ﬁnns all d aktuell
informa on.

