Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Hjälpmedelscentrum

HMC-info mars

Ny regelverk för byte av däck och
slang
Kostnaden för byte av däck och slang för drivhjul ll alla rullstolar (manuella och
elrullstolar) och si vagn/sulky ingår från den 1 april i hyran. Ingen egenavgift tas
ut från pa enten.
Då tekniker från HMC gör avhjälpande underhåll på hjälpmedlet görs en
bedömning av däckens skick. Om de behöver bytas görs de a utan kostnad för
pa enten. Beställer pa enten e byte trots a tekniker bedömer a de gamla är
funk onsdugliga debiteras hen enligt HMC:s prislista. Om tekniker från HMC
byter däck och/eller slang vid e hembesök debiteras pa enten en serviceavgift
på 200 kr.
Regelverket kring byte av däck och slang har uppdaterats eftersom det var
krångligt och otydligt, och har anpassats för a bli tydligare och sam digt ge
kostnads- och miljövinster. För pa enterna blir det säkrare och mer rä vist.

Ändringar i Hjälpmedelshandboken
Hjälpmedelsnämnden har beslutat om några förändringar i
Hjälpmedelshandboken. För fullständig informa on, läs texten i handboken.
Ny rubrik Hjälpmedel ll barn och ungdom
Vi har samlat allmän informa on som gäller hjälpmedel ll barn och ungdom
under en och samma rubrik. Tidigare fanns informa on på tre olika ställen. Länk
Tyngdtäcken
Hjälpmedelsnämnden beslutade 2021-02-26 a tyngdtäcken för barn fortsa
kommer a kunna förskrivas utan kostnad. Regelverket för tyngdtäcken ll vuxna
kommer a förändras. De ska hanteras på e liknande sä som TENS, dvs
pa enten kan kostnadsfri låna tyngdtäcket under en begränsad d för a sedan
an ngen lämna llbaka det eller köpa ut det.
Kriterierna för förskrivning av tyngdtäcke både för barn och vuxna kommer a

ses över och stramas upp. Ny beslut kring förändrade kriterier och ekonomisk
hantering tas i nämnden i höst.
Tills vidare gäller det som står i Hjälpmedelshandboken. Tyngdtäcke ska inte
dubbelförskrivas. Länk
Däck och slang
Byte av däck och slang ll el- och manuella rullstolar blir kostnadsfri för
pa enten. Se under rubriken Avgifter, länk
Dubbelförskrivning
Ny text kring dubbelförskrivning, länk
TENS
Åldersgränsen för a få låna TENS kostnadsfri höjs från 18 år ll 20 år, länk
Uthyrning av hjälpmedel ll privatpersoner
Förändrad debitering för kor dshyra. Fristående toale stol som digare kunnat
kor dhyras är bor aget. Pa enter hänvisas ll öppna handeln. För fullständig
informa on, se rubriken Uthyrning av hjälpmedel ll privatpersoner, länk

Förändringar i turbilsschema vid helgdagar
Justerade leveransdagar våren -21

Si dynor
Observera på a må en på dyna
Roho Quadtro Select kan variera
mellan Sesam och leverantörens
angivelse. Storleken anges all d med
si bredden först och sedan si djupet.
Må en som anges på Permobils
e ke på dynan är bo enpla ans
må . Må en översä s från tum ll
cm och kan därför avvika en del vad
gäller cm i Sesam och tum hos
leverantören.
Dynan passar ll sitsbredder i e
spann av 4-4,5cm. Dynans
bo enpla a får vikas upp.
Det säkraste sä et a få fram önskad
storlek är a räkna antalet toppar
(bredd x djup), för a se a man
beställt och få rä .
*Det må som anges på Permobils
e ke .

Tippskydd
Sedan en d llbaka levereras nya
ppskydd på rullstol Cross 5, Transit
och Prio. I Sesam heter de 41404
Tippskydd Cross 5/Prio mul kpl.
Tippskydden ll dessa rullstolar har

ändrat u ormning och ser numera ut
så här, se bild.

Avgift för rollator nummer två
Hjälpmedelscentrum har den senaste den få samtal från anhöriga och/eller
pa enter som tror a de har köpt sin rollator nummer 2 när de betalade 500 kr.
Det är vik gt a du som förskrivare är tydlig ll pa ent och anhöriga a denna
avgift är en låneavgift och inte e köp.

Informa on från kogni ons- och kommunika onsteamet
Fall-larm
Fall-larm armbandssändare Vibby, s-nr: 39132 ersä s av Fall-larm
armbandssändare SMILE Fall, s-nr: 42206. Fall-larm Smile är försäljningsar kel på
grund av a ba eriet håller e år och inte går a byta ut.
Licens Handi 5 SW
Då HandiKalender, s-nr: 36380, sedan en d llbaka fungerar ll både iOS och
Android försöker vi fasa ut licenserna ll Handi 5 SW. Om möjligt ser vi gärna a
man byter från Handi 5 SW ll HandiKalender när det är aktuellt med förlängning
av licensen. Kontakta ansvariga konsulenter Frida Foborg eller Louise Malmros
vid frågor.
Stora Idagboken
Stora Idagboken llverkas numera i 13-veckorsversion, den har s-nr: 41886 och
går a beställa i webSesam. Lilla Idagboken har utgå från leverantören.
Trasigt tyngdtäcke
Tyngdtäcken lagas inte av HMC, vi skickar dessa vidare ll leverantören när det är
aktuellt. Om du har e tyngdtäcke som är trasigt ska en avvikelse/reklama on
göras i webSesam. Därefter gör du en hämtorder och skriver i hämtordern a
avvikelse/reklama on är skriven på täcket. Märk upp täcket a det är trasigt och
a avvikelse är skriven. Du förskriver sedan e ny tyngdtäcke.

15
april

Extra utbildnings llfälle Manuella rullstolar BAS
Det ﬁnns några platser kvar på vårt extra utbildnings llfälle för
förskrivarutbildning manuella rullstolar BAS den 15 april. Sista
anmälningsdag är den 8 april.

Vi hämtar inte syrgastuber
Om du behöver hämtning av syrgastuber ska du vända dig ll transporten på
Västmanlands sjukhus Västerås.

Informa on vid leverans
HMC:s chauﬀörer har inte ansvar för eller kompetens a instruera pa enter om
hjälpmedel och dess funk oner. Det är förskrivarens ansvar.

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

