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Information från våra
produktområden
Ny rangordning på tyngdtäcken

OTA‐dagar hösten 2019

Somna AB har sänkt sina priser på
kedjetäcken vilket innebär att rangordningen
vid förskrivning av tyngdtäcken har ändrats.

Höstens OTA‐dagar, konsultationsdagar med
ortopedingenjör, på Hjälpmedelscentrum är
följande onsdagar:

Tyngdtäcken är upphandlade. Avgörande för
val av tyngdtäcke är brukarens/patientens
behov. Om flera modeller uppfyller behoven
väljs produkt med lägst pris enligt rang‐
ordning.



21 augusti



18 september



9 oktober



30 oktober



20 november



11 december

Den nya rangordningen hittar du på
Vårdgivarwebben under Kognition och
kommunikation/ Tyngdprodukter:
www.regionvastmanland.se/hmc

I vår återstår två OTA‐dagar:


29 maj



19 juni

Kontakta hjälpmedelskonsulent för att
diskutera eller boka tid på konsultationsdag.
Vilken hjälpmedelskonsulent du ska kontakta
beror på vilket underrede sitsen ska sättas på
– manuell rullstol, el‐rullstol, barnhjälpmedel
eller annat.

Vi söker hjälpmedelskonsulent till
kommunikation‐ och kognitionsteamet
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut
eller legitimerad logoped. Du har några års
erfarenhet i yrket och gärna med goda
kunskaper inom områdena kommunikation,
omgivningskontroll och larm. Vana av att
arbeta konsultativt och med information och
utbildning ses som meriterande.
Annonsen hittar du på
www.regionvastmanland.se/ledigajobb
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Information om webSesam
Nya hämtorsaker i webSesam
Från och med den 3 juni finns nya
hämtorsaker i webSesam:


Behov upphört

Används då behov av hjälpmedlet upphört
eller då annan orsak inte passar


Komponenter – ange artikelnr,
benämning och antal

Används då komponenter som är kopplade till
en individ ska hämtas. Kryssa i huvudhjälp‐
medlet och skriv alltid kommentar i rutan för
Hämtorderinformation om komponentens
artikelnummer, benämning och hur många
som ska hämtas.


Ej hämtning, endast avregistrering
– Ny benämning!

Används då ett hjälpmedel ska avregistreras
från hjälpmedelsbilden, men inget fysiskt ska
hämtas. T ex avregistrering av Handi‐licens,
GPS‐sula samt vid felregistrerade/försvunna
hjälpmedel. Skriv alltid kommentar i rutan för
Hämtorderinformation.


Patient avliden

Används då patienten är avliden.


Hämtas för reparation eller
anpassning – Nytt!

Används då ett hjälpmedel ska hämtas för att
repareras eller anpassas på Hjälpmedels‐
centrum. Arbetsorder ska alltid skrivas före
och arbetsordernumret måste anges som
kommentar på hämtordern.
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Leveranssätt/leveransprioritet i
webSesam
Leveranssätt/leveransprioritet Samverkan
5‐3 är nu ersatt av Utskrivningsärende.
Det är nu också möjligt att ange leveranssätt/
leveransprioritet AH‐ärende i webSesam.

Hjälpmedelscentrum
Maj 2019

Förändringar i turbilsschemat
Vecka 23

Vecka 22


Måndag 27 maj

Västerås Väster



Måndag 3 juni

Västerås Väster



Tisdag 28 maj

Västerås Öster



Tisdag 4 juni

Västerås Öster



Onsdag 29 maj

Köping, Arboga,
Kungsör



Onsdag 5 juni

Köping, Arboga,
Kungsör



Torsdag 30 maj

Utgår Kristi
himmelsfärdsdag



Torsdag 6 juni

Utgår nationaldagen

Fredag 31 maj

Fagersta och Sala



Fredag 7 juni

Fagersta och Sala



Vecka 25
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Måndag 17 juni

Västerås Väster



Tisdag 18 juni

Västerås Öster



Onsdag 19 juni

Sala och Fagersta



Torsdag 20 juni

Köping, Arboga,
Kungsör



Fredag 21 juni

Utgår midsommarafton

