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Informa on om Hjälpmedelscentrums
verksamhet under Covid-19-pandemin
Vi på Hjälpmedelscentrum jobbar på och vi gör vårt bästa för a våra kunder,
samarbetspartners, pa enter och medarbetare ska känna sig trygga. Hälsa och
säkerhet är vår högsta prioritet. All hjälpmedelspersonal har både kunskap om
och llämpar basala hygienru ner.
Vi kommunicerar regelbundet med den regionala sjukvårdsledningen.
Hjälpmedel är en vik g resurs i vården och llgången ll medicinsk teknik och
hjälpmedel är en kri sk faktor i e krisläge.
Just nu behöver även vi anpassa oss efter det rådande läget och komma på
lösningar på situa oner som kan uppstå. Vi har en del frånvaro, men gör vårt
bästa för a alla pa enter och förskrivare så snabbt som möjligt ska få sina
beställda hjälpmedel. I vissa fall erbjuder vi ersä ningsprodukter om vi eller våra
leverantörer inte kan få fram just den produkt du önskat.
Tyngdtäckesrummet är stängt för utprovningar llsvidare, mer informa on ﬁnns
längre ner i nyhetsbrevet.
De studiebesök som inte är verksamhetskri ska ställs in. När det
gäller förskrivarutbildningar ser vi över möjligheten ll alterna va
utbildningsformer, ll exempel utbildning via Skype. Håll koll på vårdgivarwebben
och Kompetensplatsen HMC om du är anmäld ll en utbildning.
Även när det gäller fysiska möten med medarbetare på Hjälpmedelscentrum så
försöker vi hi a alterna va, innova va lösningar, t ex Skype-möten.
Behöver du komma i kontakt med oss är vår kundtjänst öppen som vanligt. Vi

publicerar nyheter och förändringar av verksamheten på vårdgivarwebben.
Sist, men inte minst – besök oss inte om du eller din pa ent har
förkylningssymtom!

Överenskommelse om hjälpmedel i skolan mellan regionen och
länets kommuner
Implementeringsdagen för skolöverenskommelsen den 27 mars är inställd. En ny
inbjudan kommer a gå ut så snart det är möjligt. Överenskommelsen kommer
ändå a börja gälla från den 1 april. Den gäller alla hjälpmedel i skolan, från
förskola ll gymnasieskola, utom ortopedtekniska hjälpmedel.
Länk ll överenskommelsen
Vill du veta mer? Kontakta hjälpmedelsstrateg Liselo e Eriksson

Turbilsschema våren 2020
Förändringar i turbilsschemat våren 2020, länk ll Vårdgivarwebben
Vårt grundschema hi ar du uder rubriken Leveranser och returer på
Vårdgivarwebben

Reservdelar på eget säkerhetslager
Det är nu möjligt a ha reservdelar på eget säkerhetslager, eller beställa ll egen
enhet, istället för a kontakta Hjälpmedelscentrum.
Läs mer på Vårdgivarwebben

Informa on om utprovningsrummet för tyngdtäcken
Under rådande omständigheter är tyngdtäckesrummet/kogni onsrummet inte
möjligt a boka för utprovning. Rummet hålls stängt llsvidare.
Förskrivning av tyngdtäcke görs i samråd med hjälpmedelskonsulent, Louise
Malmros 021–17 42 57 eller Frida Foborg 021–17 57 09 eller via e-post ll
hmc.kommunika on.kogni on@regionvastmanland.se Tyngdtäckena kommer a
vara förskrivningsbara via pappersordina on som skickas in via brev eller
uppladdningstjänsten, inte via webSesam. Som vanligt så förskrivs endast e
tyngdtäcke, dubbelförskrivning är inte möjlig.

Utbildningar
Se alla våra förskrivarutbildningar, externa utbildningar och
leverantörutbildningar på Vårdgivarwebben under Utbildningar.
Utbildningar kan komma a genomföras t ex via Skype under pågående pandemi.
Håll koll på Vårdgivarwebben och Kompetensplatsen HMC om du är anmäld ll
en utbildning.

Informa on från el-teamet
Om du gör ak vitet ll tekniker för avläsning av den som en elrullstol är körd
ute hos en pa ent är det vik gt a du har informerat pa enten om a en
tekniker kommer a ta kontakt för a komma och läsa av dmätaren. I annat fall
kan missförstånd lä uppstå.

Tillbehör - kom ihåg
När du plockar av e

llbehör, ll exempel bord eller droppsta v på e

hjälpmedel som ska vara kvar hos pa enten, kom ihåg a skicka med fästet med
det som ska llbaka ll Hjälpmedelscentrum.

