Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Hjälpmedelscentrum

HMC-info november

Vi erbjuder digital utprovning
Vi har infört möjligheten ll digital utprovning som e alterna v ll utprovning
på plats på Hjälpmedelscentrum. Vid en digital utprovning deltar pa enten,
eller en representant för pa enten, llsammans hos förskrivaren. I de fall då
pa enten inte kan delta på plats hos förskrivaren kan hen delta hemifrån eller
från annan plats. Hjälpmedelskonsulenten är med på distans.
Mötet bokas av hjälpmedelskonsulent och inbjudan skickas ll förskrivaren via
Outlook. Om pa enten inte deltar hos förskrivaren bjuder förskrivare inom
regionen in pa enten via 1177.se, enligt Region Västmanlands instruk on. För
förskrivare utanför regionen ska det ﬁnnas interna riktlinjer för a på e
pa entsäkert sä skicka länken ll pa enter och anhöriga. Finns inte det ska
de delta på plats hos förskrivaren. Alla deltagare ska synas i bild.
Digital utprovning har många fördelar, bland annat miljömässiga. Vi kommer
också a kunna erbjuda d för utprovning snabbare, då res derna minskar.
Länk ll agenda för utprovning
Länk ll lathund för förskrivare

Säkerhetsmeddelande Ståpla or Bure
Leverantören Gate Rehab Development meddelar a hjulen som si er på
ståpla an kan lossna från si fäste. Orsaken är dålig svets på ovansidan av
tappen. Under under den period som leverantören har kunnat avgränsa
problema ken ll har cirka 34 st ståpla or köpts in.
Hjälpmedelscentrum kontrollerar alla ståpla or som ﬁnns i lager samt alla
som inkommer via rekond.
Rekommenda onen är a även förskrivare ser över de ståpla or som
påträﬀas. Finner du en ståpla a som är trasig eller har hjul som si er löst,
skriv en arbetsorder på de a ll Hjälpmedelscentrum.

Leveranssvårigheter
Leveransförseningarna från ﬂera leverantörer fortsä er tyvärr e tag ll. 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.
Inhalator Sidestream Deluxe
Just nu är det leveransförseningar gällande årsförbrukningset ll inhalator
Sidestream Deluxe från Philips. Leverantörens förhoppning är a dessa ska
kunna levereras i mi en av december. Förseningen beror på
produk onsproblem.
Andra hjälpmedel
Även ﬂera andra hjälpmedelsleveranser är påverkade av förseningar som
beror på omständigheterna i världen just nu.

Si höjdstabeller för Cross och Azalea
När du förskriver rullstolar som ska sänkas eller höjas, kom ihåg a använda
si höjdstabellerna för Cross och Azalea. Si höjdstabellerna ﬁnns på våra
förskrivarsidor på vårdgivarwebben.
För a lagret ska kunna ställa in rullstolen i önskad höjd är det vik gt a du
beställer rä komponenter och kopplar dem ll individen. Vi vill också
uppmana dig a skriva under ”Övrig informa on” i vilken posi on drivhjulet
ska placeras och länkhjulets läge i gaﬀeln.
Kontakta hjälpmedelskonsulent om du behöver hjälp.

Ny version av golvlyft
från Guldmann
Golvlyft GL5.1, S-nr 41014, kommer
a sluta llverkas. Den ersä s i
december 2021 av en ny version,
GL5.2, S-nr 42844
Lyftbyglarna är av samma modell. 44
cm bred bygel kommer som digare
a vara standard, men kan bytas på
komponentbilden ll 53 cm eller 34
cm bredd.
Det som skiljer modellerna åt är
framför allt nödstoppets utseende
och placering. Handkontrollen/
manöverdosan har också ändrad
design.
Mer detaljerad info om lyften och handhavande ﬁnns i bruksanvisning som
medföljer leverans.
Äldre modeller av golvlyftar kommer precis som digare a vara
förskrivningsbara i mån av llgång på lager.
Eventuella frågor besvaras av hjälpmedelskonsulent Eva Scharin 021-175857.

Tyngdtäckesrummet
När du lämnar tyngdtäckesrummet efter en utprovning så ska alla täcken
hänga på ställning med rä e ke . E ke erna på ställningarna ska vara vända
ut mot rummet. Täckena ska vikas med långsidorna mot varandra och hänga
så a e ke erna på täckena är vända mot sängen.

Instruk on med bilder ﬁnns i tyngdtäckesrummet på HMC.

Vårens konsulta onsdagar med OTA
12 januari
2 samt 23 februari
16 mars
6 samt 27 april
18 maj
8 (samt ev. 29) juni

Vårens förskrivarutbildningar
Nu går det a anmäla sig ll vårens förskrivarutbildningar. Du hi ar dem som
vanligt på Kompetensplatsen HMC, länk och mer informa on ﬁnns på våra
förskrivarsidor på vårdgivarwebben.

DEC

Visning av inredning ll badrum och kök

2

Svancare bjuder in ll visning i si rullande showroom och
den utökade ytan i HMC:s utställning kl 9-12 eller 13-16.
Anmälan ll: marro.karlsson@svancare.se
Läs mer under Utbildning på våra förskrivarsidor på
vårdgivarwebben

DEC

Digital utbildning om hygienstolar för barn

9

Etac bjuder in ll en digital utbildning om hygienstolar för
barn. Välj om du vill delta för- eller eftermiddag.
Anmälan ll: liv.nyberg@etac.com
Läs mer under Utbildning på våra förskrivarsidor på
vårdgivarwebben

JAN

Utbildning X-panda och Wombat living

13

Etac bjuder in ll utbildning om X-panda och Wombat living,
på Hjälpmedelscentrum. Välj om du vill delta för- eller
eftermiddag.
Anmälan ll: liv.nyberg@etac.com
Läs mer under Utbildning på våra förskrivarsidor på
vårdgivarwebben

Det som är enkelt ska inte vara svårt
Från mi en av november och fram ll jul kommer Hjälpmedelscentrum a
synas i en informa onskampanj om hjälpmedel i länet.
Vi hoppas a informa onsinsatsen kommer a öka intresset för hur

hjälpmedel kan underlä a vardagen, så det kan hända a pa enter frågar om
det.
Det ﬁnns bilder a använda på väntrums-TV, lägg gärna ll dem i ert bildspel!
Vi har även e antal aﬃscher. Vill du sä a upp en sådan på din arbetsplats,
kontakta HMC:s kommunikatör kers n.berg.moren@regionvastmanland.se.

Leveranser från HMC under jul och nyår
Under jul- och nyårshelgerna är Hjälpmedelscentrums leveransschema
förändrat. Vill du höja lagret inför helgerna så hjälper vi gärna ll. Hör av dig
ll oss i god d.
Informa on om leveransdagar under helgerna hi ar du 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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