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Västmanland blir först i landet med
biofeedbackhjälpmedel vid bäckenbo enbesvär
Den 1 april blir Region Västmanland först i landet med a kunna erbjuda
biofeedbackhjälpmedel ll pa enter som lider av olika bäckenbo enproblem,
efter behovsbedömning av en specialis örskrivare.
- Det ﬁnns idag en ökad kunskap om ﬂera dolda kvinnosjukdomar, och vi är
glada a vara först i Sverige med a göra det möjligt a förskriva hjälpmedel
för behandling och träning av bäckenbo en, säger Barbro Larsson,
hjälpmedelsnämndens ordförande.
Ljusdioder guidar genom träningen
Biofeedbackhjälpmedlet består av en apparat man kopplar upp sig mot, och
som ger pa enten en biologisk återkoppling för större möjlighet a övervaka
och påverka det som normalt sker omedvetet i kroppen. Genom a koppla
upp sig ll apparaten och göra vissa övningar, ll exempel träna eller slappna
av bäckenbo enmuskulaturen, så får man via ljusdioder omedelbar
återkoppling på den egna insatsen. Det blir alltså lä are a träna
bäckenbo en eller annan muskulatur mer eﬀek vt och målinriktat, än om
man själv skulle försöka övervaka övningarna utan hjälpmedel.
Forskningen stödjer behandlingen med biofeedback
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) bedömer i rapporten
”Behandling av urininkon nens” 2000, a biofeedback kan ge eﬀekt vid
inkon nens. Vanliga exempel på bäckenbo enbesvär är urin- och
analinkon nens, förstoppning och tömningsbesvär, framfall, samt övriga
smärt- och spännings llstånd i bäckenbo en. Funk onsnedsä ningarna kan
ha orsakats ll av sjukdom eller skada, men det kan även handla om
efterverkningar från ll exempel förlossning, kirurgi eller strålbehandling. Det
är vanligast bland kvinnor, men även män drabbas.
- Tillgänglig evidens visar a träning med biofeedbackhjälpmedel är eﬀek v

vid den här typen av besvär. Det går a köpa hjälpmedlet själv, men apparaten
är dyr, vilket gör a alla inte har den möjligheten, säger AnneChris ne Ahl,
verksamhetschef, Hjälpmedelscentrum.

Hjälpmedel ll asylsökande, gömda och llståndslösa
Asylsökande, såväl barn som vuxna, har rä ll samma hälso- och sjukvård,
inklusive hjälpmedel, som folkbokförda i regionen, men framförallt ll vård
som inte kan anstå. Personer som prövas mot massﬂyk ngsdirek vet, ll
exempel ﬂyk ngar från Ukraina, ska handläggas som asylsökande. Det innebär
a Asyl- och integra onshälsan har betalningsansvaret.
Hjälpmedel kan motverka e mer allvarligt sjukdomsförlopp, undvika mer
omfa ande vård och behandling och minska användning av mer
resurskrävande akuta behandlingsåtgärder. Asylsökande, gömda och
llståndslösa ska erbjudas hjälpmedel vid funk onsnedsä ning om pa enten
inte kan få llgång ll det på annat sä .
Asyl- och integra onshälsan bekostar hjälpmedel ll asylsökande personer i
Västmanland. För gömda och papperslösa bekostas hjälpmedel centralt från
Region Västmanland. Före förskrivning ska förskrivaren ha klarlagt
betalningsansvaret.
Förskrivning av hjälpmedel ska göras via blanke en Förskrivning av hjälpmedel
som kan skickas in via vår uppladdningstjänst.

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.
Etac och Swereco
Följande ar klar har för närvarande längre leverans d än vanligt:
S-07029 Toaförhöjning Hi-Loo 6 cm m armstöd
S-00977 Supporter toale armstöd
S-34049 Duschstol Kulan med hel sits
S-12099 Fristående toaförhöjning Stapla-Lä
Vi hoppas på mer normala leverans der inom några veckor.
Ev frågor besvaras av hjälpmedelskonsulent Eva Scharin 021-175857
Memoplanner
Just nu är det problem med leveranser av Memoplanner medium och
Memoplanner large. Dessa hjälpmedel förskrivs via uppladdningstjänsten, vid
förskrivning kommer du a få mer informa on om läget av
hjälpmedelskonsulent.
Rullstol Twin
Eftersom det for arande är en del leveransförseningar vill vi göra dig
uppmärksam på a vi för närvarande har e antal Twinrullstolar i lager. Twin
är en allroundrullstol med möjlighet ll enklare anpassningar. Den kan vara e

alterna v ll Cross om pa enten inte är i behov av så mycket inställningar.
Förskriv dem gärna.

Vinkelställbara benstöd Azalea

Benstöd Azalea2012 vs utan
vadstöd

Benstöd Azalea2020 vs med fäste
för vadstöd

Invacare kan inte längre leverera vinkelställbara benstöd Azalea 2012
(S-14376/14377). Vi har e fåtal i lager som återanvänds så länge de är
funk onsdugliga. Om du ska förskriva vinkelställbara benstöd 2012 och dessa
är slut i saldo behöver du byta ll de nya vinkelställbara benstöden 2020
(S-42096/42097). Det är då vik gt a du också tänker på a byta ll vadstöd
2020 då de gamla vadstöden 2012 inte passar på den nya benstöden.

Vadstöd Azalea 2012 sb44

Vadstöd Azalea 2020 utan fäste

Observera a på benstöd Azalea
2020 är fäste för vadstöd
monterat på benstödet. Vill du
inte behålla fästet är vi
tacksamma om du skickar llbaka
det ll Hjälpmedelscentrum.

Om du ska returnera enbart
vadstöd 2020 vill vi a du kommer
ihåg a skicka med den lilla
monteringsskruven.

Leveransdagar våren 2022
Påsk och andra helger under våren och försommaren påverkar
Hjälpmedelscentrums leveransschema.
Informa on om leveransdagar under våren hi ar du på våra förskrivarsidor på
vårdgivarwebben

Barnhjälpmedel
I början av mars trädde de nya avtalen efter upphandlingen av rörelse-, styrkeoch balansträningsredskap samt cyklar i kraft. Det är brukarens behov som
styr. Vi har hjälpmedel från digare avtal kvar på lager och i omlopp, vid ny
förskrivning är det de som i första hand går ut. Vi kommer a uppdatera
förskrivarmaterialet efter hand, vissa hjälpmedel är helt nya för oss här på
Hjälpmedelscentrum och andra har vi redan i sor ment sedan digare.
Ståstöd Meerkat från Etac
Ståstöd Toucan från Etac
Ståstöd Till från Minicrosser
Ståstöd Easystand Bantam från Anatomic Si
Tippbräda Caribou från Etac
3-hjuliga cyklar S3 från Skeppshult

Ny sor ment träningshjälpmedel
Sedan den 1 mars har vi e ny sor ment på träningshjälpmedel. Uppdaterat
förskrivarmaterial ﬁnns på vårdgivarwebben.
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Satsning på kogni vt stöd i Västra
Mälardalen
Samordningsförbundet Västra Mälardalen gör just nu en
satsning på kogni vt stöd för personer 16-65 år.
Den 8 april föreläser Frida Foborg från Hjälpmedelscentrum
om kogni va hjälpmedel och kogni vt stöd samt
Hjälpmedelscentrums funk on.
När: Fredag den 8 april klockan 9-12
Var: Digitalt via Teams Klicka här för a ansluta ll mötet
Anmälan: Ingen anmälan behövs. Programmet är
kostnadsfri .
Inbjudan ﬁnns under Utbildning på våra förskrivarsidor på
vårdgivarwebben
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Meerkat, det dynamiska ståstödet
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Etac bjuder in ll en utbildning som syftar ll a du ska kunna
ställa in en Meerkat och anpassa den ll en enskild person.
Anmälan ll: liv.nyberg@etac.com senast den 6 maj
Läs mer under Utbildning på våra förskrivarsidor på
vårdgivarwebben
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Extra utbildnings llfälle för Kalenderappar
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Utbildningen Kogni on Kalenderappar för smartphones och
surfpla or genomförs via Teams. Genomgång av
förskrivningsbara kalenderappar och anpassning av egenägd
teknik, välfärdsteknik. Anmäl dig som vanligt på
Kompetensplatsen HMC, länk ﬁnns 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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